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Rendezésre vár a tej
felvásárlási ára
Nemrég még jelentôs túltermelés jellemezte a tejpiacot, mivel az uniós országok nagy tejtermelôi úgy készültek
a tejtermelés mennyiségi korlátozásának megszûnése utáni idôszakra, hogy
jelentôs beruházásokat hajtottak végre, amelynek révén nagymértékben
növelték tejtermelésüket és feldolgozó
kapacitásukat. Ennek eredményeként
túlkínálat alakult ki a piacon, amely
két évig tartott, és a tavalyi év augusztusában érte el a mélypontját. Ennek feloldására uniós szintû korlátozásokat léptettek életbe, arra ösztönözve a termelôket, hogy visszafogják vagy szinten tartsák termelésüket. Sikeres volt a beavatkozás, csökkent a tejtermelés. Közben a kínai piacnak egyre
nagyobb mennyiségû vajra lett szüksége, és a vaj felhasználását illetôen paradigmaváltás is történt, a margarin helyett
egyre inkább a vaj használatát részesítik elônybe a fogyasztók. Mindezek eredményeként most vajhiány van a piacon,
a hiány pedig áremelést generál. Már érzékelhetô a vajnál a
drágulás, de a tejföl és a tejszín esetében is erre lehet számítani. Miként szûnhet meg a vajhiány, lehet-e újabb piaci
beavatkozásra számítani? A szakavatott piaci elemzôk úgy
vélik, hogy nincs szükség újabb beavatkozásra; várhatóan
egy év távlatában a piac rendezôdik, kialakul a keresletikínálati egyensúly, de várhatóan a vaj ára továbbra is a mostani szinten marad.
A folyamat begyûrûzött a nyerstej-piacra is, jelentôs mértékben emelkedett a nyerstej ára az Európai Unióban és a környezô országokban. Az olasz és holland spot piaci árak
130-133 forintnál járnak kilogrammonként, eközben a hazai
nyerstej átlagár 2017 január óta a 90-92 forintos sávban
stagnál, ami a hazai nyerstej-kivitel növekedéséhez vezet.
Ahhoz, hogy az alapanyag Magyarországon maradjon, elengedhetetlen a nyerstej-árak rendezése. A helyzet megoldására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tejágazati egyeztetést szervezett. Feldman Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkára a tejágazati megbeszélésen úgy nyilatkozott, hogy erôsíteni kell a
beszállítói pozíciókat, ugyanakkor a hazai árualap megvédése elképzelhetetlen a termékpálya valamennyi szereplôjének
összefogása nélkül.
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Gyôrffy Balázs, a NAK elnöke eredményesnek ítélte a megbeszélést. Hangsúlyozta, hogy a tejtermelôknek, a feldolgozóknak, a kis- és nagykereskedôknek, illetve a fogyasztóknak
egyaránt érdeke, hogy a hazai tejágazat stabil maradjon,
mert amennyiben a jövôben kizárólag import termékek lesznek a piacon, nem lesz ráhatásunk a tejágazat stabilitására.
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Régi típusú telepen óriási
fejlôdés a Zal-Agro Zrt.-nél
Türje Zala megye északkeleti részén a Zala kanyarulatától
kissé keletre, Ausztria, Horvátország és Szlovénia
közelségében helyezkedik el. A közel 1600 fôs település
nevezetessége a középkori kolostor épületegyüttese.
Az épület az egyik legkorábban épült és majdnem teljesen
épen megmaradt premontrei apátsági templom, amit
a francia építômûhely hozott létre az 1230-as években,
kora gótikus stílusban.

Szabó László elnök-vezérigazgató

T

ürjén gazdálkodik a megye egyik
jelentôs mezôgazdasági vállalkozása a Zal-Agro Zrt. Szabó László
a cég elnök-vezérigazgatója Borsos János állattenyésztési fôágazatvezetô közremûködésével mutatta be a tejtermelô
tehenészeti telepen folyó munkát.
– Mit tudhatunk errôl a gazdaságról?
– Részvénytársaságunk a Zalaszentgróti
Állami Tangazdaság jogutódjaként jött létre 1993-ban, akkor kapta a Zal-Agro nevet. A cég szerkezete a megalakulástól
kezdve lényegesen nem változott kivéve
azt, hogy alma ágazatunkat megszüntettük. Ennek az volt az oka, hogy a termesztésben lévô almafajták korszerûtlenek voltak, hûtôházzal sem rendelkeztünk, így
versenyképes termelésre nem voltunk alkalmasak. Gazdaságunk életében jelentôs fordulat következett be a 2010-es tulajdonosváltással. A régi tulajdonosok eladták részvényeiknek több mint felét, me-

lyet a ZALAGRÁR KFT (Pókaszepetk) mint
szakmai befektetô megvásárolt, így jelentôsen változott a tulajdonosi összetétel.
A tulajdonosváltással új vezetés kezdte el
a munkát, melynek eredményeként a gazdálkodás minden területén javultak a hatékonysági mutatók. Nôtt az eredmény,
csökkent az adósság, többet tudtunk költeni a beruházásokra, cégünk növekedési
pályára állt.
Állattenyésztési ágazatunk tejelô szarvasmarhatartással foglalkozik, melynek
takarmányszükségletét a szántóföldi növénytermesztési ágazat biztosítja. Ipari
feldolgozásra termesztünk repcét, illetve
vetômagbúzát állítunk elô. Rendelkezünk
lucerna pellet elôállító üzemmel is. A termeltetési integrációban a környék növénytermesztô vállalkozóit segítjük szaktanácsadással, gépi szolgáltatással, felvásárlással, értékesítéssel.
A mûvelt termôföldek döntô többségét
1500 ha-t az államtól béreltük. A közelmúltban eladásra kerültek ezek a földek,
most az új tulajdonosokkal történô
egyeztetés van folyamatban. Tartozik
még hozzánk 500 ha nagyságú földterület, melyet teljeskörû integrációban mi
mûvelünk, így a teljes terület melyen
gazdálkodunk 2000 hektárt tesz ki. Az
éves árbevételünk meghaladja a milliárdos nagyságrendet. Minden egyes gazdasági évünket nyereséggel zártuk. A tej
átvételi árának „mélyrepülési” idôszakában az állattenyésztési ágazat veszteséges volt, de mostanra már helyére kerültek a dolgok, mivel a termelés hatékonyságát növelni tudtuk.
Cégünk 68 fôt foglalkoztat. Az állattenyésztési telepen 20 fô fizikai dolgozó és
három vezetô látja el a feladatokat.
– Melyek voltak a tejtermelô tehenészet fôbb fejlôdési állomásai?

– Gazdaságunkban korábban négy telephelyen tartottuk az állatokat, majd
1983-ban egy telephelyre vontuk össze
ôket. Ekkor a tehénlétszám 700-750
egyed körül mozgott, melyek már a 70es években a holstein fajtával történt keresztezésbôl létrejött utódokból álltak.
Majd a következô tíz év idôszaka alatt a
tehénlétszám 600 egyedre állt be. Az ezredfordulóra a létszám négyszáz alattira
csökkent, mert felütötte a fejét a paratuberkolózis, melynek következtében az állomány egyharmadát selejtezni kellett.
Ezt követôen, ahogy a betegséggel leszámoltunk, beállt a tehénlétszám 430-ra,
melyet azóta is tartunk. Ebbôl a fejt tehénlétszám 360 egyed körül van, a teljes szarvasmarha létszámunk pedig 900
körül mozog. A teljes állományt egy telephelyen tartjuk. Az egy telephelyen tartás elônyös az állatok kezelése és a takarmánykiosztás szempontjából. Hátránya is van, mert a nagy mennyiségû tömegtakarmányt egy helyre kell szállítani
és trágyát is egy helyrôl kell a földekre kijuttatni.
– Milyen tartási körülmények között
tartjátok az állatokat?
– A telepen régi építésû, mélyalmos istállók vannak, külsô etetési megoldással. A mélyalmos istálló is megfelelô körülményeket tud biztosítani a teheneknek, de jóval nagyobb odafigyelést kíván
a megfelelô komfort biztosítása. Nagyságrendekkel több a költségvonzata,
mint a pihenôboxos elhelyezési körülmények esetében. Korábban a szalmát,

Borsos János állattenyésztési
fôágazatvezetô
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mellékterméknek tekintették, ma ez már
nem így van. Keresett termékké vált, fôleg az osztrákok vásárolják nagy menynyiségben. A döngölt agyag padozatú istállókat évente három alkalommal almozzuk ki. A tartási körülmények korszerûsítése folyamatosan az anyagi lehetôségeink függvényében történik, évente 10-20
millió forintot között tudunk erre költeni.
Az istállók felénél az oldalfalak pala borítását lebontottuk és helyére mechanikus
állítási lehetôségû függönyt szereltünk,
melynek segítségével a légmozgást tudjuk befolyásolni. Ennek eredményeként a
teheneknek kisebb megpróbáltatást jelent a nyári hôség elviselése. Pályázati
források segítségével megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, megépítettük a trágyatárolókat, silóteret és egy növendék
istállót. A karámok, felhajtóutak, jászlak
felújítására is sor került. Ennek a folyamatnak nincs vége, folytatjuk a telep korszerûsítését, így a karámok feltöltését a
pihenôdombok kialakítását és megnagyobbítjuk a silóteret.
– Miként alakulnak a laktációs mutatók és hogyan lehet értékelni a telep
állategészségügyi helyzetét?
– Laktációs átlagunk most 2,4. A korábbi 2,7-es értékünk azért csökkent, mert
az Agroprojekt szexált spermájának jóvoltából nagyobb számban születtek nôivarú borjak, így azokat a kisebb termelésû
tehén állomány cseréjére használtuk fel.
Az évenkénti selejtezés mértéke az állomány 30%-t érinti úgy, hogy a termelésbe bevont állomány létszáma (430 db.)
nem változik. A saját állomány pótlásán
kívül évente 25-30 db üszôt tudunk értékesíteni a Hunland Kft-nek. Szaporítóanyagot vásárolunk még az Inter-Mix és a
Bos-Genetic Kft-tôl, ez utóbbi cég jóvoltából készül a párosítási terv is. Tavaly
10 300 liter volt a laktációs átlagunk.
Úgy látjuk, hogy a biológiai teljesítôképesség határáig még 500 liter többlettermelésre alkalmasak teheneink.
Szerzôdéses viszonyban alkalmazzuk
állatorvosunkat. Neki és az inszeminátor hozzáértô szakmai tevékenységének
is jelentôs része van abban az eredményben, melyet az utóbbi évek során
elértünk.
A rendszeres lábfürösztésnek köszönhetôen nagyobb problémát a lábbetegségek kezelése nem jelent. A körmölésre szakosodott céggel évi két alkalommal
történik meg a beavatkozás. A sánta tehenek külön kezelést kapnak. A korábbi

A régi építésû istálló oldalára állítható függönyt szereltek
években küzdöttünk a talpfekély betegséggel, melynek mára csökkent az elôfordulási gyakorisága.
A tôgybetegség fôleg a nyári nagy melegben fordul elô, mikor a tehén nem az
istálló alomra, hanem a karám hûvösebb
talajára fekszik, ahol szennyezôdik a tôgy
és ez elôsegíti a betegség terjedését.
A fertôzés megállapítása a levett tejminták laboratóriumi vizsgálata során történik. A Staphylococcus aureussal fertôzött tehenek selejtezésre kerülnek.
A tôgybeteg állatok kezelése a fertôzés
mértékétôl függôen a fejôházban illetve
a beteg istállóban történik. A betegségek
megelôzésére rendszeres szûrôvizsgálat
alá vetjük a teheneket és a vírusos megbetegedések ellen pedig vakcinás kezelést alkalmazunk.
– A takarmányozás területén milyen
tapasztalatokat tudtok megosztani
olvasóinkkal?
– Az UBM cégcsoport takarmányozási
szaktanácsadója immár 15 éve a partnerünk, tôle kapjuk a segítséget a receptúrák összeállításához. A nyitott jászlak miatt a fogadó és nagytejû csoportot naponta háromszor etetjük a többi termelôcsoportot kétszer, a növendékeket és a
szárazon állókat pedig egyszer. A takarmányok összetételében nincs semmi különleges, általában a tehéntartó telepek
mindegyikén ezeket a takarmányokat
etetik. A tömegtakarmány tekintetében a
silókukorica, lucerna és rozs szenázs, valamint a lucernaszéna és rétiszéna az,

amit etetünk. Saját keverôüzemünkben
készül az abraktakarmány (búza és kukoricadarát saját termelésünk biztosítja,
repcét, szójadarát, napraforgó pogácsát,
a különbözô premixeket a készletkezelô
szerzi be) Nedves kukorica törköly, melavit és az UBM által gyártott tejelô koncentrátum az, amit még használunk.
Telepi munkánkat a Bos-Frucht Agrárszövetkezet állattenyésztési igazgatója,
Bakos Gábor, mint tanácsadó segíti. Kéthetente tekintjük át a termelés helyzetét,
határozzuk meg a feladatokat. Növénytermesztési ágazatunk képessé vált arra,
hogy kellô mennyiségû, egyre jobb minôségû takarmányt állítson elô. A takarmány azért lett jobb minôségû, mert
a növények egyedfejlôdésének abban a
szakaszában végeztük el a betakarítást,
mikor a legoptimálisabb a beltartalom.
Az is lényeges szempont, hogy a betakarítást éjjel-nappal megállás nélkül folytatni kell annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a minôségromlás. A tartósítás tekintetében is új módszert alkalmaztunk. Vezetôi ráhatás eredményeként
sikerült a növénytermesztô ágazatban
dolgozók szemléletét pozitív módon befolyásolni és az így kialakult együtt gondolkodás eredményeként a kívánt célt elérni. Minden túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy a takarmány betakarítás tekintetében történt szemléletformálás termelôerôvé vált, mert plusz költségráfordítás
nélkül jobb minôségû takarmányt kaptunk, melynek eredménye az, hogy kisebb ráfordítással több tejet termeltünk,
növeltük munkánk hatékonyságát.

Â
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A jászlakat fedetté tették és párásító berendezéssel szerelték fel

1000 LT

Tej-volumen

– Ha már az eredményeknél tartunk
nézzük meg, miként sikerült növelni a
tejtermelés hatékonyságát. A takarmányozás mellett mely tényezôk játszottak még szerepet a hatékonyság
növelésében?
– A telepen a Westfalia 2x8 állásos fejôházat már több mint 20 éve használjuk.
Egyelôre naponta kétszer fejünk, tervbe
van véve hogy átállunk a naponkénti három alkalommal történô fejésre.
A termelt tejmennyiséget mint a mellékelt ábra is mutatja sikerült 100 ezer literrel növelni, anélkül, hogy a tehénlétszámot növeltük volna.

Ugyanebben az idôszakban az egy tehénre jutó hozam 8200 literrôl 10 ezer
literre nôtt. Az idei év elsô hét hónapjának statisztikája szerint 10.200 liter az
egy tehénre jutó termelt tej mennyisége.
Ezzel az eredménnyel megyei szinten az
ÁTK. Kft. kimutatása szerint stabilan a
második helyen vagyunk, országos szinten az istállóátlag szerinti összehasonlításban a hasonló tehénlétszámot tartó
telepek elsô 15%-ban helyezkedünk el.
Önköltség tekintetében négy évvel ezelôtt 118, az elôzô évben már csak
101, az idei év elsô félévében pedig
94 Ft/liter volt a tej elôállításának önköltségi ára.

A tej átvételi ára jelenleg 94 Ft, ennyiért veszi át tôlünk a Pannontej Zrt. Az önköltség is azonos szinten van, jelenleg
94 Ft/liter. Veszteségünk így nem keletkezik. Az ágazati eredményt pedig a tejtermelésre kapott támogatások képezik.
A tej átlagos fehérje tartalma 3,4%-os,
zsírtartalma a nyári hónapokat leszámítva 4%-os érték körül mozog, ami szép
eredménynek mondható. A magas zsírtartalom okán fizetett minôségi felárnak
nincs ösztönzô hatása, ez akkor mûködne, ha annak mértékét a felvásárló megduplázná. Jelenleg abban vagyunk érdekeltek, hogy a tej mennyiségét növeljük.
A takarmányozás tekintetében bekövetkezett nagy horderejû szemléletváltás
mellett más tényezôk is labdába rúgtak a
siker elérésében. Mert valljuk be ôszintén, hogy az ágazat eredménye egy szakmai siker.
Nagy gondot fordítottunk a tehenek
ivarzás megfigyelésére, így sikerült az ellés után 70-90 napra a megtermékenyítéseket elvégezni, a két ellés közötti idô
jelenleg 405 nap. Az aktivitásmérô adja
a legtöbb információt az ivarzásra vonatkozóan (70-80%-ot), melyet kiegészítünk a személyes megfigyeléssel.
Mindezen eredményt úgy értük el,
hogy minden istállónk a 80-as évek elején készült. A forró nyár jobban visszaveti termelésünket, mint egy olyan telepét,
ahol korszerû elhelyezési körülmények
nagyobb mértékben tudják tompítani a
hô stresszt. Lehetôségeinkhez képest
jobbá tettük a tartási körülményeket,
hogy az állatok közérzete jobb legyen. Így
például a külsô jászlakat fedetté tettük
és párásító berendezést szereltünk föléjük. A csúszásveszély csökkentésre fölmartuk a közlekedô utakat.
– A gazdaság vezetése számára melyek azok a legfontosabb tényezôk,
melyek a mindennapok során a hatékonyság növelése érdekében figyelembe vesztek?
– Amire leginkább oda kell figyelni azok a
tartási és takarmányozási feltételek folyamatos javítása, majd a szaporodásbiológia és a genetika az, amit szem elôtt
kell tartani. Külön fejezetet érdemel a
legfontosabb tényezô az emberi munkaerô, mert eredmények mögött mindig az
embert kell látni. Vezetési szinten úgy
vetôdik fel a kérdés, hogy mennyire befogadó, innovatív a gyakorlat.
Egyre nehezebb olyan munkaerôt találni – ebben közre játszhat az is hogy a
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fizetések tekintetében nem vagyunk
kellôképpen versenyképesek – aki az állattenyésztés területén képzeli el jövôjét, józan életû, megbízható és szereti
az állatokat. Ennek oka lehet az is, hogy
a vidéken élô közép generációhoz tartozó korosztály jelentôs része a városokban, illetve külföldön találja meg számítását, az idôsebb korosztályból pedig
egyre többen kerülnek nyugdíjazásra.
Dolgozóink 80%-a az idôsebb korosztályhoz tartozik.
– Hogy értékelitek a gazdálkodás feltételeinek mostani helyzetét. Milyen
nehezítô körülmények és milyen fejlesztési elképzelések vannak?
– Úgy is lehet értékelni az elmúlt évek
válságos helyzetét, hogy annak voltak
pozitív hatása is. A mi esetünkben az,
hogy jelentôsen növekedett a termelékenységünk és sikerült a tej elôállítási
költségét csökkenteni.
Hosszú távon az eredményes és kiszámítható gazdálkodáshoz arra lenne szükség, hogy a tej átvételi ára stabilan 100
Ft fölött legyen. A mostani aszályos idô-

járás negatív hatása fôleg a következô
évben fog majd megmutatkozni. A silókukorica termése, melynek nagy részét a
rozs után másodvetésként vetettünk
mind mennyiségben, mind minôségben
jóval alatta marad az elôzô évinek.
Ebben a helyzetben azt tudjuk tenni,
hogy megôrizzük az eddig elért pozíciónkat és a lehetôséghez képest tovább
csökkentjük az önköltséget. A Pannontej
Zrt. megbízható régi partnerünk, mindig
idôben fizet.
Korábbi elképzelésünk az volt, hogy új
istállókat építünk. Ezt a tervet most felfüggesztettük, mivel a földbérlési feltételek megváltoznak. Amit eddig az államtól
béreltünk, azok értékesítésre kerültek,
így 2030-ig tudjuk használni a földeket.
Ez a helyzet bizonytalanságot szül, még
nem tudjuk, hogy a földeket milyen feltételekkel, milyen áron tudunk majd bérelni. Nyilvánvaló, hogy ez költségnövekedést jelent, melynek mértéke még nem
ismert elôttünk. Annyi bizonyos, hogy
gazdaságunknak jelentôs többlet terhet
okoz majd. A bizonytalanság miatt nem
lehet látni a beruházás megtérülését.
Ezért csak állagmegóvó és a tartási kö-

rülményeket javító kis összegû ráfordításokat tudunk megvalósítani. A telep üzemeltetéséhez szükséges technikai berendezések cseréjét értelemszerûen
megoldjuk.
Pozitívan gondolkodunk a jövô kihívásait illetôen. Vannak a gazdálkodást nehezítô körülmények, de ezek nem olyan
nagyságrendûek, ami megkérdôjelezné
gazdaságunk további fejlôdését. Látni
kell azt, hogy a termelési szerkezet jól
alkalmazkodik a feltételekhez. Jelentôs
mennyiségben feldolgozott terméket állítunk elô, hogy gazdálkodásunk folyamatosan nyereséges legyen. Vezetésünk szakmailag felkészült. Mindezen
feltételek garanciát jelentenek a jövôre
nézve, jobban tudunk fejlôdni, mint a
hasonló üzemmérettel rendelkezô gazdaságok.
Az elmondottak követendô példaként
szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy egy
régi típusú telepen, ahol nem tudnak nagyobb beruházásokat végrehajtani, ott is
van lehetôség a fejlôdésre, ha képesek
változtatni gazdálkodásuk szemléletén.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A magyar takarmánypiac meghatározó
szereplôje a Vitafort Zrt.
A Vitafort Elsô Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. 2012
decembere óta kiemelt pártoló tagja a Tej Terméktanácsnak.
A magyar takarmányipar meghatározó szereplôje, több mint
három évtizede szolgálja a magyar állattenyésztést. A cégcsoport
tevékenysége a takarmányozás teljes vertikumát lefedi, kiemelkedô helyet tölt be a tejelô szarvasmarha takarmányozásban.

A

cég vezérigazgatójához, Kulik
Zoltánhoz intézett kérdésekre
adott válaszokat adjuk most
közre az alábbiak szerint.

– Országos viszonylatban a Vitafort
Zrt. a takarmánygyártás területén
milyen pozíciót foglal el? Európai
szinten hol jegyzik a céget?
– A világ takarmánygyártásának mennyisége tavaly átlépte a bûvös 1 milliárd
tonnát. Ebbôl az Európai Unió 155 millió
tonnával veszi ki részét. A kontinenseket
nézve Európa és Amerika stagnáló, fejlett piac. Az ázsiai és afrikai földrészek
jelentôségének növekedése eredményezi a világ takarmánygyártásának folyamatos évi 3-5%-os növekedését.
Magyarország takarmánypiaca az elmúlt 4 évben stagnált, és 3,6-3,7 millió
tonna körül ingadozik. Ez a tendencia
várható a közeljövôben is.
A Vitafort Zrt. a takarmánypiacon belül
elsôként vált részvénytársasággá 1989ben, de ha a jogelôdöt nézzük, akkor közel 40 éve mûködünk a hazai piacon.
2017-ben a Magyarországon értékesített
takarmány-egyenértékünk megközelíti a
900 ezer tonnát, ami a mai magyar piac
mintegy 25 százaléka.
Részvénytársaságunk komoly export
aktivitással bír, Európán belül elsôdlegesen Románia, Moldova felé. Mindkét országban közel 20 éve leányvállalatot mûködtetünk. Ezen kívül Szlovákiában,
Csehországban, Horvátországban, Szerbiában és Olaszországban értékesítünk
termékeket. Franciaországban, az óceán
partján 50 ezer tonna kapacitású védett
fehérje üzemet épített francia tagvállalatunk, mégpedig a Vitafort know-how-ját
felhasználva.
Ázsiában fejlôdô országokban, Laoszban, Kambodzsában és Vietnamban van
aktivitásunk, a Vitafort Agro-Ázsia Zrt. révén több mint 30 millió dolláros projek-

Kulik Zoltán vezérigazgató
tet hajtunk végre. Laosz teljes élelmiszerbiztonsági láncát alakítjuk, a határok
védelmétôl a központi laboratóriumokon
át az élelmiszerbiztonságig. A Közel-Keletet illetôen Szaud-Arábiában vagyunk
jelen elsôsorban baromfi premixeinkkel,
ahol is 2017-ben mintegy 240 millió
broilert takarmányoznak vitafortos premix-szel, amelynek tápegyenértéke meghaladja a fél millió tonnát.
– Hányfajta terméket gyártanak? Milyen helyzeti elônyt jelent az, hogy
egy telephelyen valósítják meg a hat
üzemben folyó termelést?
– Részvénytársaságunk a 12 hektáros telephelyen, 6 üzemben jelenleg mintegy
2.000 féle köztes és végterméket gyárt.
A késztápok mellett premixeket, koncentrátumokat, mikroelem- és vitaminpaneleket, folyékony vitaminokat, védett fehérjéket, tápszereket is elôállítunk. Továbbá
GMO-mentes és „bio” takarmányok gyártásával is foglalkozunk. A nagyüzemi part-

nereink részére pedig egyedi fejlesztéseket is végzünk. A gyártási és raktározási
rendszerünket úgy alakítottuk ki és fejlesztettük tovább az évtizedek során, hogy a
legköltséghatékonyabb és legkevesebb
mozgatást igényeljen egy alapanyag felhasználása a gyártás során. Idén év elején adtuk át a több mint 1.000 m2-es
alapterületû készáru raktárhoz kapcsolódó
fedett teherautó rakodóteret, ahol egyszerre 4 kamion tud rakodni az idôjárási
viszontagságoktól függetlenül.
– Mi a rövid története annak, hogy a
Vitafort Zrt. a Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai közé tartozik?
Milyen kötelezettséget jelent ez a Vitafort Zrt-re nézve, illetve mi ennek
az együttmûködésnek a hozadéka?
Milyen jelentôséggel bír a Vitafort
számára a tejtermelô szektor? Az árbevételnek milyen részaránya származik a tejtermelôknek eladott takarmányból és egyéb termékekbôl?
A tejelô állatok takarmányozásában
milyen nagyságrendû a piaci részesedésük?
– A Vitafort Zrt. kiemelt ágazatként kezeli
a tejtermelô szektort. Árbevételének mintegy 55 százaléka származik a tejtermelôk
számára értékesített takarmányokból és
szolgáltatásból. A részvénytársaságunk
összesen mintegy 400 nagyüzemi partnerrel áll szerzôdéses viszonyban. Ezen
üzemek együttesen 70-75 ezer tejelô tehenet fejnek. Ez a nagyságrend a tejelô
szarvasmarha piac mintegy harmadát jelenti, ami felhatalmaz minket arra, hogy
piacvezetôi szerepkört lássunk el a tejelô
tehenek takarmányozásában. A fentiekbôl
adódott, hogy amikor a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács felkért minket
kiemelt pártoló tagnak, örömmel fogadtuk
el a felkérést.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács keretein belül nemcsak meg tudjuk szólítani a partnereinket, nemcsak
információt tudunk eljuttatni hozzájuk,
hanem hathatós visszacsatolást is kapunk a piacról. Komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet végzünk, amely során
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nem csak a tejtermelés gazdaságosságát vizsgáljuk, hanem a tejelô tehenek
takarmányozásában elôforduló újításokat, nóvumokat keresünk. Kutatásaink
fókusza nem kizárólag a tejtermelés növelése, hanem minél stabilabb szaporodásbiológiai állapot és az ehhez kapcsolódó egészségügyi státusz kialakítása.
– Az aktuális tejpiaci helyzet milyen
mértékben és hogyan hat a takarmánygyártásra? Hogyan lehet értékelni a mostani takarmánypiaci helyzetet?
– Az elmúlt két évben a tejágazat nagyon
komolyan megsínylette a gyenge átvételi
árakat. Év elejétôl a keresleti piac javult,
és ehhez kapcsolódóan stabilitást érzékelhetünk. A 90 Ft/liter körüli tejárak már
megfelelô pozíciót nyújthatnak a tejtermelôknek. Ilyen piaci környezetben természetesen jóval könnyebb újdonságokkal
megismertetni a partnereket, akik ilyenkor
nagyobb fogékonyságot mutatnak azokra.
– A tejágazatban a takarmányozás a
tejtermelési költségek között az
egyik legnagyobb költségtényezô.
Ebben az értelemben az Önök takarmány-elôállítása kiemelt jelentôséggel bír. Milyen mértékû hatást tudnak
gyakorolni a tejtermelés versenyképességére?

– A tejtermelési költségek között a legnagyobb költségtényezô a takarmány, amely
átlagban 45-50 Ft-ot is elérhet egy liter tej
önköltségébôl. A tejtermelés versenyképességét alapvetôen meghatározza az
adott partner saját elôállítású tömegtakarmányainak minôsége és mennyisége. Nekünk tehát nem elég a partnert csak a vásárolt takarmányok tekintetében vizsgálni,
hanem segítséget és szervizszolgáltatást
kell nyújtanunk már a növénytermesztés,
pl. a szilázs, a szenázs és a széna készítése során is. A legfontosabb kérdés, hogy
soha ne a tejtermelés növelésének elvtelen hajhászása legyen a cél, hanem az egy
liter tejre jutó önköltség optimalizálása. Ebben tud a partnerek segítségére lenni a
Komplex Vitafort Tejtermelési Rendszer és
az ehhez kapcsolódó számos szolgáltatás
is. Mint például anyagforgalmi vizsgálatok,
szaporodásbiológiai szolgáltatás, tôgyegészségügyi program kidolgozása, teljes
körû kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok,
takarmányreceptúrák készítése stb.
– Mi jellemzi a konkurrens cégekhez
való viszonyukat? A Vitafort történetében a további növekedési lehetôség is
benne van? A külföldi terjeszkedés területén nagyobb intenzitás várható?
– Magyarország nem nagy ország, mintegy 1 100 1 000 hektár feletti gazdálkodó szervezeti egység van hazánkban, va-

lamint az ellenôrzött tehénlétszám sem
haladja meg a negyedmilliót. Ebbôl adódóan azon cégek, amelyek Magyarországon tevékenykednek, nem engedhetik
meg maguknak azt a luxust, hogy konkurrens cégekkel rossz viszonyt ápoljanak, illetve hogy a konkurrenseikkel ne
legyenek korrektek.
A magyar piacon – nagyságrendjénél
fogva – kétszámjegyû növekedést elérni
nagyon nehéz. Cégünk mintegy tíz évvel
ezelôtt ezért fordult a fejlôdô, egzotikusnak tekinthetô piacok felé. Jó példát jelentett jelenlétünk húsz éve Moldovában,
de remek lehetôség számunkra a tízéves
laoszi piaci tevékenységünk, vagy a már
említett arab piacokon történô aktivitásunk. A jövôben érdeklôdô szemünket
vetjük Afrika és Latin-Amerika felé is.
– Milyen esélye van annak, hogy a tejelô tehenek takarmányozásában kiváltsák a GMO-os szóját? Az állatok
fehérjetartalmú, GMO mentes takarmányozásában milyen lehetséges
megoldást lát a Vitafort?
– Egyértelmûen azt tudom mondani, hogy
teljes mértékben kiváltható. Több szakmai tanulmányt készítettünk a földmûvelésügyi miniszter úr, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felkérésére és részére, ahol kimutattuk, hogy elôállítható GMO-mentes tej.

Â
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gazdaság felé történô irányítása, illetve
bevonzása. A hazai felsôfokú intézményekkel, a fôiskolákkal, az egyetemekkel, az alkotó mûhelyekkel, a kutató intézetekkel remek, szinte napi kapcsolatban vagyunk.
– Milyen fejlesztési elképzelések valósulnak meg a jövôben?

Több nagyüzemi partnerünk is már GMOmentes takarmánnyal eteti az állatait. Információink szerint az ebbôl készülô
GMO-mentes tej pedig az ôsz folyamán a
boltok polcain is megjelenhet.
– Cégüknél megoldott a megfelelô
képzettségû munkaerô biztosítása?
Hány fônek tudnak folyamatosan
munkát biztosítani? Mit tesznek annak érdekében, hogy a konkurrens
takarmánygyártó cégek ne tudják elcsábítani a dolgozókat?

– A Vitafort cégcsoportnál, amely mintegy hét céget jelent Magyarországon és
külföldön, közel félezer ember dolgozik.
Ma a cégek tovább fejlôdésének egyik
legfontosabb gátja a megfelelô humán
erôforrás kérdése. Ennek érdekében már
a középiskolától kezdve, az egyetemeken
keresztül ösztöndíj-programokat hirdetünk, és a fiatalok karrierlehetôségeit is
folyamatosan nyomon követjük. A fluktuáció a cégünknél elhanyagolható mértékû, azonban nagy kihívást jelent a fiatalok mezôgazdaságba való, vagy a mezô-

– Magunkat egy innovatív, elôre gondolkodó vállalkozásnak tartom. Az életünk
részét képezi a kutatás-fejlesztés. Tudjuk, hogy a kutatás a jövôbe vetett hit,
látjuk a célhoz vezetô utakat, és érzékeljük a fejlesztéseink során elért eredményeket. Én mindig azt kérem a kollégáimtól, hogy állandóan keressék azokat a
lehetôségeket, amelyekkel jobbá, környezettudatosabbá, gazdaságosabbá
válhatunk.
A tejpiacot érintô, jelenleg is futó 3
éves kutatásunk témája, a takarmányés élelmiszerbiztonság erôsítése a takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével is kapcsolatos.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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FINNORSZÁG TEJGAZDASÁGA

A Skandináv félsziget keleti részén fekvô Finnország területe
338.145 km2, lakóinak száma 5,5 millió. Az ország éghajlata
a mezôgazdasági termelés szempontjából – fekvéséhez
és adottságaihoz képest – kedvezônek tekinthetô, mivel
területének túlnyomó része síkvidék, csak a Lappföldön
található egy kisebb hegyes tájegység, 800-1200 méter
magas hegyekkel. Másrészt a Golf-áramlat hatására a téli
átlaghômérséklet a hasonló fekvésû területekénél
(Dél-Grönland, Észak-Kanada, Közép-Szibéria) legalább
10 fokkal melegebb, a nyári csúcshômérséklet pedig 25-30
fok körül mozog. Különleges helyzetet jelent az erdôség
magas aránya (60 százalék fölötti), valamint a tavak nagy
száma. Ismeretes, hogy Finnországot az ezer tó országának
is nevezik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ország
közép-keleti része inkább „tóközi szigeteknek”, mintsem
tavakkal tûzdelt szárazföldnek tekinthetô, ahol a
közlekedést és szállítást többnyire vízi úton bonyolítják.

A

z ország a több évszázados svéd,
majd az 1809-ben kezdôdött
orosz uralom alól felszabadulva
a múlt század húszas éveitôl kezdve látványos gazdasági fejlôdésnek indult,
amely a Szovjetunió szétesése utáni kisebb megtorpanással napjainkig tart. Jelenleg az egy fôre jutó jövedelem eléri
vagy megközelíti a nagy nyugat-európai
országokét.
Finnország a világ legészakabbra fekvô,
jelentôs mezôgazdasági termelést folytató országa (mezôgazdasági tevékenysége a 60. szélességi foktól a sarkkörig terjed), ami a tejtermelését is alapvetôen
meghatározza. A Skandináv félsziget térképére tekintve általában nem tudatosul
bennünk, hogy Finnországnál Svédor-

szág több mint 400, Norvégia pedig 250
kilométerrel délebbre nyúlik, tehát a növénytermesztéshez mindkét szomszédos
ország kedvezôbb feltételekkel rendelkezik. Az évi átlaghômérséklet az ország
egészére számítva plusz 5 Celsius fok,
de a mínusz 2 fokos átlaghômérsékletû
körzetekben is folytatnak mezôgazdasági
tevékenységet. A vegetációs idôszak áprilisban-májusban kezdôdik, és augusztusban-októberben fejezôdik be; az ország déli részén 165, Lappföldön 105
napig tart.
A termesztett növények köre gyakorlatilag
a kalászos gabonákra és a fûfélékre szûkül le, ami a finn mezôgazdaságot a tejhasznú szarvasmarha tartásra predesztinálja, mivel gyakorlatilag nincs szôlôter-

mesztés, gyümölcs is alig, nincs kukorica
vagy napraforgó és több más mérsékelt
égövi növény. Ezért Finnország vidéki lakossága gyakorlatilag rá van kényszerülve
a tehéntartásra és a tejtermelésre. Családonként egy-két tehenet ugyanis azokban az északi körzetekben is lehet tartani, ahol szántóföldi növénytermesztés
nem lehetséges. Ezeken a helyeken takarmányként szénát és különbözô mezôgazdasági melléktermékeket használnak.
A tej tehát a finn mezôgazdaság legfontosabb terméke és a vidéki lakosság fô bevételi forrása, amely az ország teljes mezôgazdasági termelésébôl 40 százalékkal
részesedik, ami a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján világviszonylatban
a legmagasabb arány.
Történelmi adatok igazolják, hogy a Finnország mai területén élô népek már a Kr.
elôtti harmadik évezredben folytattak
szarvasmarha-tartást és tejtermelést,
amely attól kezdve folyamatosan a helyi
lakosság egyik fontos megélhetési forrása. Ezt a hagyományt a finnek a területre
érkezésük után azonnal folytatták, mivel a
szarvasmarha-tartással már elôdjeik ázsiai vándorlásai során megismerkedtek.
Finnországban a szarvasmarha-állomány
2016-ban 350-360 ezer egyedet számlált, amelynek túlnyomó része a tejhasznú kategóriába tartozott. Marhahústermelésük csaknem teljes mértékben a
tejtermelésnek van alárendelve, 85 százalékban a tejelô tehenek hímivarú szaporulatát hasznosítja. Jelenleg az országban 58.000 mezôgazdasági üzem mûködik, ezek közül 7.900 foglalkozik
szarvasmarha-tartással. A két szám
nagysága és aránya kissé félrevezetô lehet, mivel – az éghajlati viszonyokból
adódóan – az ország mezôgazdasági
üzemeinek több mint egyharmada kiegészítô (nem mezôgazdasági) tevékenységet is folytat. Erdôterülettel gyakorlatilag
minden farm rendelkezik, mivel a fakitermelés és faanyag-feldolgozás a fagyos
téli hónapokban is kiegészítô jövedelmet
biztosít, megfelelô elfoglaltsággal.
Az elmúlt évben a finn gazdaságok 280
ezer fejôstehenet tartottak, és összesen
2,4 millitó tonna tejet állítottak elô, illetve adtak le feldolgozásra. Ötven-hatvan
évvel ezelôtt jelentôs volt a termelôi (családi) felhasználás részaránya, mára ez
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1-2 százalékra szorult vissza. Az elôállított
tej átlagos zsírtartalma 4,3, fehérjetartalma 3,5 százalék. Az egy tehénre jutó tejhozam országosan évi 8.200 kg körül
mozog, az egy üzemre jutó átlagos tehénlétszám pedig 36, bár a legutóbbi 5-6 évben erôsen felgyorsult a termelés koncentrációja, vagyis az üzemek száma folyamatosan csökken, az egy gazdaságra
jutó állatlétszám pedig növekszik. A kilencvenes évek elején még kereken kétszer annyi finn tehéntartó gazdaság mûködött. A lemorzsolódás nem a legkisebbekkel indul, mivel az északi aprófalvakban a tehéntartás a „lenni vagy nem lenni” kérdéseként merül fel, vagyis ha egy
család felhagy az 1-2 tehén tartásával,
akkor kénytelen elköltözni az adott faluból, feladva ottani (gyakorlatilag nem eladható) lakását, amelynek komfortszintje
akármilyen alacsony, mégis otthont biztosít, más körzetekben való pótlása pedig
csak nagyon komoly anyagi áldozattal lehetséges. A szarvasmarha állománysûrûsége Finnországban 1.000 lakosra számítva a magyarországinál csak valamivel
nagyobb (mintegy 78 marha), 100 hektár mezôgazdasági területre viszont annak közel a háromszorosa (45 egyed).
Az egy fôre jutó tejfogyasztás az országban
friss tejbôl 361 kg, az összes tejtermékekbôl pedig (nyerstej egyenértékre számítva)
455 kg (a magyarországinak csaknem a
háromszorosa), ami világviszonylatban is
a legmagasabbak közé tartozik.
A tejhasznú állomány kialakításánál elsôsorban az extrém éghajlati körülményekhez való alkalmazkodást kellett figyelembe venni. A jelenlegi finn állomány fajtaösszetétele két évszázados keresztezés

Ayrshire fajta tehén, amely az állomány 70%-nak az alapját képezi

során alakult ki, és három alapvetô
(többszörösen átkeresztezett) kategóriába: az északi, a nyugati és keleti finn tejhasznú kategóriába sorolható. Az állomány 70 százalékának alapját a Ayrshire
fajta képezi, amely mintegy 300 évvel
ezelôtt Svédországból és Skóciából került Finnországba, és elsôsorban a szélsôséges éghajlati viszonyokhoz való jó alkalmazkodó képességgel és a viszonylag
magas tejhozammal, sajtgyártáshoz jó
fehérje értékével tûnik ki. A fajta színe
alapvetôen vörös (kisebb fehér foltokkal), de észak felé haladva egyre inkább
„fehéredik”. A nemesítési alapanyag további jelentôs részét a Holstein-Fríz és a
különbözô Viking fajták képezték.
Az országban elôállított tejet mintegy
55-60 kisebb vállalat dolgozza fel, a teljes mennyiség közel 90 százaléka azon-

ban a Valio szövetkezeti vállalathoz kerül.
Jelentôs részesedése van még a finnországi tejfeldolgozásban a dán-svéd tulajdonú Arla vállalatnak is. Az 1905-ben,
17 kisebb tejszövetkezet által alapított
Valio mára Európa egyik legnagyobb tejfeldolgozó vállalatává nôtte ki magát,
amely Finnországban 15, Észtországban
pedig további két feldolgozó üzemmel
rendelkezik, és nettó árbevétele 2016ban 1,638 milliárd euró volt (ami az
egész Európára kiterjedô tejválság hatására az egy évvel korábbihoz képest 4,7
százalékkal visszaesett). A cég úttörô
szerepet játszik a finn tejipari kutatásokban és a termékfejlesztésben: az elmúlt
évben 126 új termékkel jelent meg a piacon. Az utóbbi években a Valio különösen a cukormentes és a laktóz nélküli
termékeivel ért el sikereket az európai
piacokon.
Ugyancsak fontos szerepe van a Valio
cégnek az exportban, mintegy 70 országba juttatja el a finn tejtermékeket.
A finn tejipar a tejtermékek széles skáláját kínálja, amelyek közül a legfontosabbak a sajtok, ezekbôl évente 88 ezer
tonnát állítanak elô. Az egy fôre jutó sajtfogyasztás 26,7 kg/fô, nemzetközi összehasonlításban a legmagasabbak közé
tartozik. A második legfontosabb tejtermék a vaj, ezt jelentôs részben fôzéshez
használják, és az elmúlt évben kereken
64.000 tonnát állítottak elô belôle.
A sajt (finn nyelven juusto) a sokszínû
finn étkezési kultúra fontos eleme,
amelynek a konyhájukban is kiemelt szerep jut.

Â
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A SZEGA IV. Nemzetek sajtversenyének
(2016) sajtbemutatóján Finnország a
Finn ementáli-val nevezett. Ez 6 hónapos érlelésû, zsíros, aromás kemény sajt
kellemes ízû, nemcsak fôzésre, sütésre
használható, hanem egy szelet kenyér
mellett tökéletes kísérô is.
Leipäjuusto, a finnek friss sajtja

Finnországban 172 sajtféleséget gyártanak, ezek közül a legismertebbek a következôk:
A tehéntejbôl vagy rénszarvastejbôl készített friss sajt a leipäjuusto lappföldi
sajtkülönlegesség, áfonyalekvárral fogyasztják. A leipäjuusto sajt azért érdekes, mert igen gazdag tejre van szükség
ahhoz, hogy ebbôl a fajta sajtból a lehetô legtöbbet hozzák ki. Éppen ezért frissen borjadzott állatok tejébôl készítik. Ez
lehet tehén-, kecske- vagy rénszarvastej
is. Az elkészült sajt egy lapos korongra
emlékeztet, amelyet nyílt lángon szoktak
megsütni, majd friss szederrel, esetleg
szederlekvárral kínálják. Bizonyos vidékeken (pl. Kainuu régióban) a sajtot kávéval nyakon öntve kínálják. A sajtot apróbb darabokra vágják, majd a csésze aljára teszik. Erre öntik rá a kávét. Miután
a kávé elfogyott, a melegtôl megolvadt
sajtot egyszerûen kikanalazzák a csészébôl. A kávé nem csak meglágyítja a sajtot, hanem nagyon kellemes aromát is
kölcsönöz neki. A sajtot ezen kívül kemencében is szokták melegíteni, ilyenkor
a finnek megszórják egy kis barna cukorral, majd miután megolvadt, lekvárt kínálnak mellé.
A Mustaleima egy legalább kilenc hónapig érlelt, ementáli típusú, 31 százalék
zsírtartalmú, testes, félkemény sajt, leginkább ünnepi alkalmakkor fogyasztják.
Tápértéke 100 gramm tömegre számítva
1650 kJ/400 kcal. Szénhidrátot és tartósító szert nem tartalmaz, viszont általában védôgázos csomagolásban hozzák
forgalomba.
A Raejuusto egy érlelés nélküli, krémszerû (vagy túrószerû) lágy sajt. Más sajttermékekhez képest zsírtartalma nagyon
alacsony, többnyire 0-5 százalék. A zsírszegény Raejuusto alkalmas étrendkiegészítô saláták készítéséhez vagy sült
krumplihoz köretként és desszertekhez.
Ugyanakkor ez a sajt fehérjékben gazdag
(kb. 16%), ezért sportolók roboráló szereként is alkalmazható.

Az Aura Lappi egy Lappföldrôl származó,
általában 6 vagy 12 héten keresztül érlelt kékpenészes sajt, amelyet általában
áfonyalekvárral fogyasztanak. Az USAban Midnight Blue néven forgalmazzák.

Aura Lappi

Mindezen kívül van néhány speciális finn
tejtermék, amelyeknek eredete a tejtermelés elaprózottságára vezethetô vissza.
A távoli körzetekbôl ugyanis, különösen
télen, nem volt lehetôség a friss tejet naponta a feldolgozóhoz szállítani. Így jött
létre a vajtejhez hasonlítható Piimä savanyú tej és a Rahka erjesztett tej, amelyeket színtenyészet vásárlással konyhájukban is elôállítva desszertek készítéséhez használnak. Az utóbbi években a finn
tejtermelôk néhány laktózmentes termékkel szereztek kedvezô pozíciókat a
nemzetközi piacokon.
Finnország az elôállított tejtermékeknek
mintegy 30-35 százalékát (feldolgozott
termékek formájában) exportra értékesíti,
ebbôl 2016-ban 353 millió euró bevételt
realizált, ami az ország teljes mezôgazdasági és élelmiszeripari exportjának 30
százalékát tette ki. Ebbôl a szempontból
az orosz embargó nagyon érzékenyen
érintette a tejgazdaságukat, mivel korábban a finn export közel egyharmada az
orosz piacra irányult. Az orosz embargó

Raejuusto

Elôl érett fehérpenész, majd rúzsos
és sötét kéreg bevonatú sajtok

miatt több finn tejtermelô gazdaságot és
feldolgozó üzemet be kellett zárni, a megmaradt üzemek pedig létszámcsökkentésre kényszerültek. Új piacokat elsôsorban a kelet-ázsiai országokban, fôleg
Kínában sikerült találni, ahol 2008 óta
mûködik a Valio Shanghaj, a Valio cég leányvállalata. Az Oroszországba irányuló
export egy részét is egy leányvállalat segítségével tudták megmenteni, amelyet
Valio Jersovo néven 2009-ben hoztak létre Szentpétervár egyik elôvárosában.
A tejtermelés és forgalmazás szempontjából meglepô fordulat következett be
Finnország és a balti országok viszonylatában. Nevezetesen Finnország – a finnészt nyelvi rokonság, a földrajzi közelség
és bizonyos történelmi sorsközösség
okán – mindig nagy jelentôséget tulajdonított a balti országokkal fenntartott kapcsolatoknak. Az utóbbi országok függetlenségének elnyerése után pedig Finnország számos területen – így a tejiparban
is – rendszeresen szaktanácsadással látja el azokat. A legutóbbi 4-5 évben viszont a balti országok egyre inkább konkurenciát támasztanak a finn tejtermelésnek és exportnak, kihasználva valamivel kedvezôbb termelési adottságaikat és
alacsonyabb költségszintjüket.
A juh- és kecsketej termelés Finnországban jelentéktelennek tekinthetô, legfeljebb egy-egy család saját ellátására szorítkozik.
Összegezve: az éghajlati viszonyok, a takarmánytermesztés korlátai ellenére figyelemre méltó Finnország tejgazdasága
az átlagos tejtermelés, a helyben fogyasztás, a koncentrált feldolgozás, valamint az
világon élenjáró egy fôre jutó fogyasztás
tekintetében is. A lakosság élelmezésében fontos szerepük van a tejtermékeknek. Jól megválasztott tejelô fajtáik a sajtgyártást szolgálják, ami jó exportbevételt
biztosít az országnak.
2 dr. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Országos sajtótájékoztató a Maszlik
Családi Gazdaságban
A Nógrád megyei Szentén, a Maszlik Családi Gazdaságban
tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtótájékoztatót
a hazai élelmiszeripar aktuális helyzetérôl.

B

evezetôben Gyôrffy Balázs NAKelnök adott áttekintést a hazai
élelmiszeripar helyzetérôl. Az élelmiszeripar a harmadik legnagyobb ipari
ágazat Magyarországon, amely a mezôgazdasági termékek 70 százalékát dolgozza fel. Az ágazatban mûködô társas
vállalkozások száma meghaladja az ötezret. A nagyvállalkozások – arányuk nem éri
el a tíz százalékot – adják az ágazat teljes
árbevételének 85 százalékát és az exportbevétel több mint 90 százalékát. Ezek a
nagyvállalatok alkalmazzák az ágazati dolgozók 70 százalékát, és rendelkeznek az
ágazati vagyon mintegy 80 százalékával.
A Magyarországon elôállított élelmiszerek
60 százaléka belföldön, 40 százaléka külföldön értékesül.
A kamara elnöke az élelmiszeripar megoldásra váró feladataként jelölte meg az
élelmiszerek belföldi forgalmának növelését, a termékek áfájának csökkentését,
valamint a tagjaik segítését pályázati információkkal, szolgáltatásokkal.
Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelôs országos alelnöke elmondta, hogy a
kamara erôs küzdelmet folytatott az
igénybe vehetô pályázati forrásokért, fôleg a GINOP keretén belül meghirdetett
100 milliárdos keretösszegért, illetve az
élelmiszeripari beruházásokat segítôért,
amelynek elsô bírálatai és döntései folyamatban vannak. Sikernek tekinthetô,

hogy az utóbbi másfél-két évben a nagyvállalatok számára megnyitott nemzeti
forrásból a rendelkezésre álló 24 milliárd
forint harmadát élelmiszeripari cégek
kapták meg. Ezeken felül számolni lehet
majd az Irinyi-terv forrásaival is, amelynek
kialakításában szintén részt vállal a NAK.
Az alelnök megjegyezte, az elmúlt években azt tartották legfontosabbnak, hogy
az élelmiszeripari termelôk minél szélesebb köre hajthasson végre fejlesztéseket, mert enélkül súlyos versenyképességi problémáik lennének.
A kamarai tagok versenyképességének
javítását szolgálta, hogy a NAK Élelmiszeripari Igazgatósága több nemzetközi szakmai kiállításra biztosított kijutási lehetôséget, illetve szervezett külföldi kísérleti
intézetekhez tanulmányutakat, ezáltal is
elôsegítve, hogy az új nemzetközi trendeket beépíthessék saját tevékenységükbe.
Ilyen volt például a franciaországi tejipari
képzés is. A kamara ôsszel folytatja a tavaly elindított konferenciasorozatát, újabb
szakmai információkhoz segítve tagjait.
A program keretében a kamara együttmûködési megállapodást kötött a Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-vel, így
folytatódhatnak az idén tavasszal elindult
egynapos tejipari szakmai képzések.
Éder Tamás az ÁFA-csökkentés ügyében arról adott tájékoztatást, hogy a
nemzetgazdasági tárcával történt egyez-

Balról jobbra: Éder Tamás, Gyôrffy Balázs, Maszlik Zoltán és dr. Kocsis Róbert

tetetés eredményeként szeptemberben
létrejön egy munkacsoport, amely megvizsgálja és elôkészíti, hogy a költségvetés
teherbíró képességének alakulásától függôen mely újabb élelmiszeripari és mezôgazdasági termékek kerülhetnek az 5 százalékos áfakulcs körébe.
A sajtótájékoztató harmadik elôadója
dr. Kocsis Róbert, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet igazgatója volt. Mivel
az intézet nem rendelkezik komoly beruházást igénylô eszközökkel és berendezésekkel, így elsôsorban szakmai tanácsokkal segíthetik a mezôgazdászok,
termelôk munkáját, különös tekintettel
a kis- és középvállalkozókra. Az ô számukra továbbképzést tartanak, többek
között a gomolyasajt, a rögös túró és
egyéb savanyított tejtermékek elôállítása területén, és úgy látják, nagy az
igény a folytatásra.

A francia tanulmányúton résztvevô
gazdákat a NAK oklevéllel ismerte el,
amelyet Gyôrffy Balázs elnök adott át

A Maszlik Családi Gazdaság élt a kamara
által biztosított lehetôséggel, résztvettek
a franciaországi tanulmányúton és az ott
tapasztaltakat beépítik a saját tejtermékgyártásukba.
Végezetül Maszlik Zoltán, a családi gazdaság tulajdonosa vezette körbe birtokán
a sajtótájékoztatón résztvevôket, és beszámolt arról, hogy családi gazdasága pályázott az élelmiszeripari vállalkozások
számára kiírt lehetôségre, és nyert is. Kifejtette, hogy a jövôben is igénybe szeretne venni minden lehetô pályázati forrást,
mert a hosszú távú mûködéshez, a versenyképesség javítására erre nagy szükségük van.
2 Forrás: NAK
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A génmegôrzés nemzeti és vállalati ügy
A témával kapcsolatos kérdésekre a miniszteri biztos válaszolt

A

genetikai sokszínûség a mezôgazdaság kulcskérdése –
állapította meg a kormányzat – melyre agrártörténelmünk
során negatív és pozitív példákkal is találkozhatunk.

Évszázadokon át a magyar kultúra és a gazdaság meghatározó
eleme volt például a magyar szürke marha. A múlt század hatvanas éveiben viszont a nemtörôdömség, a szakmai munka teljes hiánya a kipusztulás szélére sodorta a fajtát. A hetvenes
évek végére azonban ún. fajtafenntartó centrumok jöttek létre,
például a Hortobágyon, vagy bizonyos vállalkozásoknál, mint a
Jászdózsa Zrt.-nél.
Dr. Bodó Imre professzor úr így emlékezik vissza a „nehéz” idôre: „A hatvanas évek elején a magyar szürke marhát az akkori
állami vezetés gyakorlatilag, megszüntetésre ítélte. Elôírás volt,
hogy a teheneket és üszôket a szovjet-orosz kosztromai fajtával kell átkeresztezni. 1962-ben azonban az Állami Gazdaságok
Központja – hosszas rábeszélés után – úgy határozott, hogy a
fajtát meg kell menteni. Ebben az idôben összesen hat bika
és kevesebb, mint kétszáz tehén volt már csak tenyésztésben.
Ez az állomány igen kis létszámú volt ahhoz, hogy egy fajtát
meg lehessen menteni. Hála azonban a szakszerû tenyésztési
munkának, végül is sikerült.”

A GÉNMEGÔRZÉS ELVEI
Az ENSZ mezôgazdasági szervezete, a FAO elôírásai szerint
1 000 nôivarú állatra van szükség ahhoz, hogy egy fajtát fent lehessen tartani, azonban egy populáció egészen 10 000-es létszámig „sebezhetô” marad. 2007-ben 6 600 magyar szürke tehenet tartottak már nyilván, aminek eredményeként a fajta ma
már nincsen közvetlen veszélyben, de teljes biztonságban sem.
A magyar szürke tehén állományának
alakulása a kiemelt években:
Év
Darabszám
1870
13 286 000
1911
657 000
1925
321 000
1935
280 000
1947
279 000
1957
45 000
1967
180
1980
600
2000
4 100
2007
6 600
A fentiekbôl egyértelmûen kitûnik, hogy milyen mértékben zsugorodott hazánk egyik állatállományának „kincse”.

FELELÔS SZEMÉLY KINEVEZÉSE
A GÉNMEGÔRZÉSI FELADATOKRA
A mezôgazdasági kormányzat dr. Mezôszentgyörgyi Dávidot
az agrártárca kiemelt, génmegôrzési feladatokért felelôs

(I. rész)

miniszteri biztosává nevezte ki, akitôl a következô kérdéseinkre kértünk tájékoztatást.
– Mit tartalmaz a génmegôrzési stratégia az állattenyésztésben, és milyen feladatok hárulnak Önre, illetve az e témában érintett gazdaságokra?
– A kiemelt genetikai erôforrások védelmérôl szóló stratégia
rögzíti, hogy az élelmezési és mezôgazdasági célú genetikai
erôforrásaink, a hazai kultúrnövény- és haszonállat-fajok, fajták
kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink, közkincseink, amelyek nemzeti identitásunk részei, és egyben Magyarország
szimbóluma is.
Az agrárbiológiai sokféleség megôrzése, aktív fenntartása kiemelt feladat, ezért e stratégia legfontosabb célja az állat- és
növény-génmegôrzési feladatokat ellátó intézmények közremûködésével a hazai fajok, fajták genetikai információs készletének a megôrzése. Ezért is prioritást élvezô feladat, hogy a következô évek, évtizedek legfontosabb kérdése a vízkészlethez
való hozzáférés, valamint a megfelelô élelmiszerek elôállítása
lesz. Így nemzetstratégiai, sôt nemzetbiztonsági szempontból is
elengedhetetlen az ôshonos állományok fenntartása.
A stratégiai dokumentum rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a növényi és az állati génmegôrzést. Ennek értelmében
mind a növényi, mind az állati génmegôrzés területén kijelölendô egy-egy olyan módszertani, szakmai központ, amely a
génmegôrzéssel kapcsolatos tevékenységet összefogja és
felügyeli. A növényi génmegôrzés területén a Növényi Diverzitás Központ, míg a haszonállat-génmegôrzési tevékenységek esetében a Haszonállat-génmegôrzési Központ a kijelölt
szervezet.
Hazánkban az állat-génmegôrzési tevékenység az említett központon kívül a Nemzeti Park igazgatóságoknál, az állami erdészeteknél, a Hortobágyi Természet Védelmi és Génmegôrzô
Nonprofit Kft.-nél, az oktatási intézményekben, a különbözô
kutatóintézetekben, az állami ménesekben és az adott fajta
fenntartásáért felelôs tenyészetekben, illetve a tagok (a gazdálkodók) tevékenységében valósul meg. Elmondható, hogy az
egyes fajták esetében rendelkezünk állami tenyészetekkel,
több fajtánál azonban a génállományt nem állami intézmények,
hanem magángazdálkodók tartják fent, civil tenyésztô szervezetek (egyesületek, szövetségek) keretében. Ezen fajták esetében mindenképpen szükség van az állami génbanki állományok
kijelölésére is.
A génmegôrzés háttér helyzetét felmérve világosan látható volt,
hogy a kormányzati szándékkal összhangban ezeken a területeken érdemi fejlesztések, beruházások is szükségesek. Az itt
megvalósuló fejlesztési munka elsôsorban az állami génbankok
rendszerének kialakítását szolgálja, a Földmûvelésügyi Minisztérium felügyeletével mûködô, a génmegôrzést évtizedek óta
végzô háttérintézmények bevonásával.
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A 2/2017 (V.11.) FM utasítás alapján a legfontosabb feladataim közé tartozik a génmegôrzéssel foglalkozó szervezeteknél,
háttérintézményeknél, társ-tárcáknál, felsô oktatási intézményeknél, illetve a civil szervezeteknél a genetikai sokféleség
megôrzése érdekében végzett ex situ, illetve in vivo tevékenységek koordinálása, összehangolása. Ezen túlmenôen koordinátori feladatokat is ellátok az egyes háttérintézményeknél, a
már meglevô állományok fejlesztése, valamint az állami génbank-hálózat mielôbbi kialakítása, továbbá a jövôbeni mûködtetése érdekében.
– Tudomásunk szerint hazánkban jelenleg 35 védett ôshonos, valamint két veszélyeztetett mezôgazdasági állatfajtát tartanak nyilván. Melyek ezek az állatfajták, és
mekkora ezek létszáma a mai ismereteink szerint?
– A harmincöt védett ôshonos, valamint a két veszélyeztetett
mezôgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló
4/2007 (I. 18.) FVM-KVVM együttes rendelete tartalmazza a
tudnivalókat. A rendelet szerint a védett ôshonos mezôgazdasági állatfajták a következôk:
magyar szürke szarvasmarha, magyar házi bivaly, gidrán, hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-north star, nóniusz, magyar hidegvérû, shagya arab, magyar parlagi szamár, szôke mangalica, fecske hasú mangalica, vörös mangalica, hortobágyi (magyar) racka, gyimesi racka, tejelô cigája, cigája, cikta, magyar
parlagi kecske, sárga magyar tyúk, kendermagos magyar tyúk,
fehér magyar tyúk, fogolyszínû magyar tyúk, fehér erdélyi
kopasznyakú tyúk, magyar parlagi gyöngytyúk, fodros tollú
magyar lúd, fehér magyar kacsa, tarka magyar kacsa, bronz
pulyka, réz pulyka, magyar óriás nyúl,
míg a veszélyeztetett mezôgazdasági állatfaj a magyar tarka szarvasmarha, illetve a magyar merinó juh.
– Milyen elképzelések vannak az állami génbanki hálózat
kialakítására?
– Fontosnak tartom hangsúlyozni, azon kormányzati szándékot,
amely a génmegôrzési tevékenységben, illetve megôrzési feladatokban való állami szerepvállalás növelésére irányul. Ezen célokat
szem elôtt tartva a cél – mint már említettem – egy olyan állami
hálózat kialakítása, amelynek keretében a Haszonállat-génmegôrzési Központ, a Nemzeti Park Igazgatóságok, az állami erdészetek,
valamint más érintett költségvetési szervek (pl. felsôoktatási intézmények, szakiskolák stb.), közremûködésével az említett rendeletben foglaltak szerinti, akár laboratóriumi körülmények közötti génmegôrzés megvalósuljon, illetve biztosítva legyen. A növényi génmegôrzés területén a genetikai sokféleség megôrzése ex situ,
vagyis az eredeti termô területen kívüli génbanki gyûjteményekben, ültetvényekben vagy tenyészetekben történhet, illetve in situ,
azaz az eredeti termôterületükön, természetes környezetükben
történô megôrzés, fenntartás módszereivel.
A génbanki állományok kialakítása és fenntartása során a cél
az adott fajtában lévô teljes génkészlet megôrzése annak érdekében, hogy a genetikai örökség ne vesszen el, és késôbb is
felhasználható legyen. (Pl. a fajtát érô bármilyen betegség, természeti katasztrófa vagy csak egyszerûen, a fajta feljavítására
szolgáló génállomány ôrzôjeként mindig rendelkezésre álljon
stb.) Végsô cél az említett közremûködô szervezetek segítségével a már meglevô genetikai tartalékok duplára növelése.
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Hangsúlyozni szeretném, hogy nemzetközi összehasonlításban
is egyedülálló kezdeményezés az állami génbanki hálózat kialakításának a terve.
Az említettek mellett fontos feladat a már meglevô gyûjtemények
gondozása, fejlesztése, folyamatos bôvítése, illetve az új gyûjtemények kialakítása. Továbbá legalább ilyen fontos állami célkitûzés a Magyarország jelenlegi határain kívül maradt, Kárpát-medencei tájfajták felkutatása, majd génbanki állományokban történô megôrzése. A génmegôrzést jelenleg is végzô szervezetek fejlesztésével, valamint új szereplôk bevonásával a jelenleg ôshonosságuk alapján védett fajták mellett további nemzeti értékek is
elôtérbe kerülhetnek – fejezte be lapunk tájékoztatását dr. Mezôszentgyörgyi Dávid miniszteri biztos.
A tájékoztatásból kitûnik, hogy a kormányzat halasztást nem tûrô feladatának, egyben erkölcsi kötelességének tartja a jövô generációja számára a Kárpát-medencében még elérhetô genetikai
erôforrások felkutatását és megôrzését. Különösen nagy feladat
fog hárulni a Haszonállat-génmegôrzési Központra azzal, hogy
megôrizze az adott fajták genetikai és küllemi változatosságát, az
állományok ne váljanak a beltenyésztés áldozatává, ne tûnjenek
el a vérvonalak. Egyben azt is biztosítani kell, hogy a gazdasági
szempontok ne bírálják felül a génmegôrzés célkitûzéseit.
A következô lapszámunkban, beszámolónk második részében a
terveink szerint a növényi génmegôrzési feladatokat fogjuk bemutatni.
2 dr. LENDVAY BÉLA
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A tejipari starter kultúrák
gátlásáért felelôs anyagok a tejben
A tejiparban a különbözô termékek gyártása során már az
1910-es évektôl rendszeresen használnak starter kultúrákat,
amelyek kialakítják az adott tejtermékekre jellemzô érzékszervi minôséget (állomány, íz, szag stb.). A leggyakrabban
alkalmazott mezofil kultúrák a Lactococcus, Lactobacillus és
Leuconostoc fajok közül kerülnek ki, termofil kultúrák pedig
bizonyos Lactobacillus fajok, a Streptococcus thermophilus
és a Bifidobacterium fajok, a nemes penészek közül a
Penicillium roqueforti és Penicillium camemberti, az élesztôk
esetében a torula kefir felhasználása a legelterjedtebb.

F

elhasználásuk során az alkalmazott kultúrák szaporodási készségét számos biológiai, illetve kémiai ágens gátolhatja. A tejidegen gátló
anyagokat tartalmazó tej feldolgozása jelentôs gazdasági veszteséget okozhat,
mivel a tejsavasan erjesztett tejtermékek
(joghurt, vaj, sajtok) elôállítása a starterkultúrák szaporodásának gátlása, illetve
jelentôs lassulása miatt gyakran lehetetlenné válik, illetve számottevôen romlik
ezek érzékszervi minôsége.
A fogyasztói tejek forgalomba hozatalát
meg is akadályozhatja a tejidegen gátló
anyagok jelenléte, amennyiben a feldolgozandó alapanyagok minôsége nem felel meg a hazai elôírásoknak. Fontos azt
is megemlítenünk, hogy a tejidegen
anyagoknak nagy része még az ultrapasztôrözési hômérsékleten sem inaktiválódik. Ebbôl adódóan a hazai elôírások
szerint a tejidegen gátlóanyag tartalmú
nyersanyagok tejfeldolgozó üzemekbe
történô bekerülését meg kell akadályozni, és az ilyen tejeket hatósági úton meg
kell semmisíteni. Ez az oka annak, hogy
a tejfeldolgozó üzemekbe beérkezô minden tejtételbôl kötelezôen el kell végezni
a tejidegen gátlóanyag jelenlétére vonatkozó vizsgálatokat. Amennyiben ez negatív eredményt ad, az alapanyagot fel lehet dolgozni. Ha a vizsgálati eredmény
kétes vagy pozitív, abban az esetben az
illetékes hatóságot errôl értesíteni kell,
amely megteszi a további szükséges intézkedéseket. Az önellenôrzésen kívül a
hatóság a monitoring vizsgálatok keretében is vizsgálja az állati eredetû élelmiszerekben elôforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok jelenlétét. Bár

nem tartozik szorosan e cikk témájához,
itt kívánom a figyelmet felhívni arra, hogy
szúrópróbaszerûen az aflatoxinok jelenlétére is ki kell terjedjenek az önellenôrzés
keretében elvégzett vizsgálatok.
Eredetük alapján megkülönböztethetünk
természetes gátló anyagokat, valamint
az emberi tevékenység révén a tejbe jutó, erjedést gátló tejidegen anyagokat.

TERMÉSZETES GÁTLÓ
ANYAGOK A TEJBEN
A tejben elôforduló mikroorganizmusok
szaporodását gátolja néhány, a tejelô állatok által természetes úton kiválasztott
fehérje természetû anyag: a laktoferrin,
a laktoperoxidáz és a lizozim is. A természetes gátló anyagok elsôsorban a mikrobiális fertôzések elleni védelmet szolgálják az állat életében. Ugyanakkor
tôgygyulladás esetén koncentrációjuk
megnövekedhet, ami annak nyerstejként
történô feldolgozhatóságát is gátolhatja.
Komoly gazdasági kár is keletkezhet a
tejsav-baktériumok tevékenységének
gátlása következtében. Gyakran az oltós
alvadási idô is megnövekszik, a képzôdött alvadék szilárdsága és savóleadó
képessége csökken.
A föcstej is gátló hatású lehet, mivel laktoferrin koncentrációja jóval nagyobb,
mint a normál összetételû tejé, ezért a
feldolgozásra szánt tejekhez hozzákeverni szigorúan tilos.
A természetes gátló anyagok jelenléte
miatt a fejés után a tejben található mikrobák száma, átmenetileg nem emelkedik. Ez az idôtartam jellemzôen 2-3 óra,

ami akár 24-48 órára is növelhetô,
amennyiben a fejési higiéniai elôírások
szakszerûek, betartják azokat, és a nyers
tejet a legrövidebb idôn belül megfelelô
hômérsékletûre hûtik.
A különbözô tôgygyulladások következtében a savófehérjék kórosan megnövekedett mennyisége miatt növekszik az alvadékok vízkötô képessége, a savó leadás
lassú lesz. Gyakori a gyártott termékekben a keserû ízhiba megjelenése. Mivel
ezeket a hibákat még az alapanyagok
hôkezelésével sem küszöbölhetjük ki, a
beteg állatok tejének külön kezelését
meg kell oldani a termelés helyén.
A tôgygyulladás és a természetes élettani állapot változása, valamint az esetleges tartástechnológiai hibák következményeként megnövekedett szomatikus
sejtszám hatására az elôállított sajtok állaga is megváltozik. Gyakran túl lágy állományúak lesznek, valamint ízük és illatuk
is eltérhet a termékekre jellemzôtôl.
A vaj- és joghurtkultúrák tevékenységének gátlása következtében a koagulációs
idô növekedését eredményezheti az
emelkedett szomatikus sejtszám, ami a
gyártott termékek érzékszervi tulajdonságait is negatívan befolyásolhatja. A különbözô enzimek megnövekedett aktivitásának következtében a vajakban változatos
ízhibák jelentkezhetnek. Pasztôrözött fogyasztói tejek elôállításakor a magas szomatikus sejtszám az eltarthatóságot
csökkentheti, és ízhibákhoz vezethet.
A gyártáshoz felhasznált különbözô starterkultúrák szaporodását gátolhatja a
bakteriofágok jelenléte is, amelyek a
starter kultúrát alkotó baktériumok vírusainak is tekinthetôk. Elsôsorban a sajtgyártás és a savanyított termékek gyártása során okozhatnak problémát, mivel jelenlétük következtében a tejsavtermelés
csökkenésétôl a kultúra aktivitásának teljes megszûnéséig sokféle minôségi hibát
okozhatnak. Nagy számban képesek évekig életben maradni, akár a folyékony,
akár a szárított termékekben. Forrásuk
lehet a fertôzött starterkultúra és maga a
nyers tej is. A sajtgyártás során használt
berendezések megfelelô tisztítása, fertôt-
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lenítése, az alapanyagok, valamint a
késztermékek egymástól történô teljes
elkülönítése megelôzheti az üzem bakteriofággal történô „befertôzôdését”.

gramm/milliliter mennyiségû gátló anyag is
érezhetô gátlást képes kifejteni a használt
starter kultúrák szaporodására. Ez átszámítva 0,0001 gramm/liter mennyiséget jelent.

GYÓGYSZERMARADÉKOK

FERTÔTLENÍTÔSZERMARADÉKOK

A tôgygyulladások kezelésére tôgyinfúzióként alkalmazott gyógyszerek közvetlenül is megjelenhetnek a tejben. Ezen túlmerôen bármely gyógyszeres állatorvosi
kezelést követôen gondolni kell a tejjel
történô kiválasztódás lehetôségére, mivel a véráramból is bejuthatnak a gyógyszerhatóanyagok, illetve metabolitjaik a
vér-tej gáton keresztül. A tejjel kiválasztódó, illetve tôgyinfúzióként alkalmazott
hatóanyag esetében a tejre vonatkozó
határérték (MRL érték) meghatározása
és annak alapján megfelelô élelmezésegészségügyi várakozási idôk elôírása és
betartása szükséges.
A tejben lévô maradékanyagok forrásai
közül a tôgygyulladások kezelésére használt tôgyinfúziók a legjelentôsebbek. Az
antibiotikum maradékok határérték feletti jelenléte az állati eredetû élelmiszerekben potenciális veszélyt jelenthet a fogyasztóra. Klinikai mérgezés nem valószínû, mivel jellemzôen kis koncentrációban vannak jelen a maradékanyagok,
azonban allergiás reakciók (akár anaphylaxia is) kialakulhatnak az arra érzékeny
egyéneknél. Az élelmiszerekkel, így a tejjel felvett antibiotikum maradékanyagok
a humán bélflórát is károsíthatják.
A mikrobák antibiotikumokkal szemben
mutatott rezisztenciájának növekedése
napjaink egyik jelentôs problémája, amiben jelentôs szerepe lehet a baktériumellenes szerek terápiás dózisnál kisebb
mennyiségben való szervezetbe jutásának. Az állati eredetû patogén, illetve
kommenzalista, együtt élô baktériumok
az élelmiszerrel az emberi szervezetbe
jutva rezisztenciájukat átadhatják az ott
élô humán patogén mikrobáknak, amelyek ezáltal ellenállóvá válhatnak az embergyógyászatban alkalmazott, akár súlyos betegségek kezelésére fenntartott
szerekkel szemben is.
Az egyes starter kultúrák antibiotikum-érzékenysége széles határok között mozog, még
ugyanazon törzs esetén is lehetnek különbségek a minimális gátló koncentráció tekintetében. Ezek az értékek általában kisebbek, mint a mikrobiológiai módszerrel
detektálható mennyiségek, 0,1 mikro-

FELHASZNÁLT IRODALOM:
1.
2.
3.
4.

A tisztító- és fertôtlenítôszerek a fejôgépbôl, a fejôkehelybôl, a csôrendszerbôl, a
tartályokból a környezet és az állat testrészeinek tisztítása, fertôtlenítése után
kerülhetnek a tejbe emberi hanyagság,
vagy mulasztás következményeként.
Rendszerint nem megfelelô öblítés esetén szennyezhetik az alapanyagként szolgáló nyers tejet. Ezért is fontos a termelô, illetve feldolgozó üzemekben a kötelezôen elôírt tisztítási és fertôtlenítési
utasítások szakszerû megfogalmazása,
és az abban leírtak maradéktalan betartása. Általában halogéntartalmú és felületaktív hatású szereket, illetve peroxidáz
tartalmú anyagokat alkalmaznak tisztítófertôtlenítô szerként. Kevés adat áll rendelkezésre a toxikus hatásaikról, amelyeket az élelmiszerbe kerülve kifejtenek, és
általában könnyen észrevehetôek, mivel
szín, íz és szag elváltozását okozhatják.
Hatásukra a starterkultúrát alkotó baktériumfajok szaporodása lassul, megáll, de
nagyobb koncentrációban akár a kultúra
pusztulását is okozhatják, így idézve elô
jelentôs gazdasági kárt az elôállítóknak.
Az alkalmazott tisztító- és fertôtlenítôszerek maradéktalan eltávolítása érdekében
a fejôgépekben, tartályokban az utóöblítést megfelelô ideig kell végezni, annak
hatékonyságát célszerû rendszeresen ellenôrizni. Bár ezek a szennyezôk alacsony koncentrációban vannak csak jelen a nyers tejben, illetve a tejtermékekben, a kockázatbecslés során mégis
mindig figyelemmel kell lenni az általuk
okozott szennyezés lehetôségére is.
Egyformán fontos tehát betartani az alapvetô higiéniai és vizsgálati elôírásokat a
gazdaságokban és a feldolgozó üzemekben annak érdekében, hogy az alapanyagként szolgáló tej és a végtermékek
gátló anyagoktól mentesek legyenek, ne
jelentsenek veszélyt a fogyasztóra nézve,
illetve elkerüljük az egyébként is nehéz
helyzetben lévô gazdaságokban, feldolgozó üzemekben a további anyagi károkat.
2 dr. LÁSZLÓ NOÉMI
hatósági állatorvos
KUTATÁSI TÉMÁJA:
gyógyszer maradékanyagok viselkedése
és hatásai tejben, tejtermékekben
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20 pont, a jó döntés forrása

A

z élelmiszerlánc legfontosabb szereplôje a fogyasztó, hiszen az élelmiszerlánc tevékenység a fogyasztó
igényét kívánja kielégíteni. Az ipar, természetesen a
jogszabályok által kijelölt határokon belül, minden olyan terméket legyárt, amit a vásárló levesz a boltok polcairól. Ez a megállapítás számunkra egyben jó, de rossz hír is. Ha a vásárlók
többsége a jó minôségû terméket keresi, vásárolja, a piacon
egyre több jó minôségû élelmiszer lesz, de ha a gyenge minôség kerül a kereslet középpontjába, akkor sajnos a gyenge minôségû termékek fogják
uralni a piacot, ami hosszú
„Ha a vásárlók
távon beláthatatlan folyatöbbsége a jó minôségû matokat tud elindítani. Enterméket keresi,
nek következménye lehet,
hogy a magas minôséget
vásárolja, a piacon
egyre több jó minôségû elôállító cégek lassan kiszorulnak a belföldi piacról,
élelmiszer lesz.”
hiszen az éles árversenyben nem tudnak hosszú távon talpon maradni, másrészt a cégek exportképessége idôvel
elveszhet, ahogy egyre kevésbé lesznek képesek jó minôségû
termékeket elôállítani.
Az iparági elemzések viszont azt mutatják, hogy az exporttevékenységet végzô vállalkozások eredményesség és hatékonyság tekintetében felülmúlják az ágazati átlagot. Ha a
2016-os év számait nézzük, megállapíthatjuk, hogy a létszámarányos árbevétel vagy az üzemi eredmény 30%-kal haladja meg az
élelmiszeripari átlagot, de az eszközarányos nyereség is 10%-kal
haladja meg az ágazati átlagot. Fentiekbôl kiindulva egyértelmûnek tûnik, hogy a minôségi termék-elôállítás kulcskérdés, különösen a magyarországi vállalkozások üzemméretét tekintve.

HOL VAN AZ A PONT, AHOL A
LEGHATÉKONYABBAN TUDUNK BEAVATKOZNI
A FOLYAMATOKBA, KI A KULCSSZEREPLÔ?
A történet kulcsszereplôje természetesen a fogyasztó. Ha a
fogyasztó meggyôzhetô arról, hogy akár drágábban is, de a jó
minôségû élelmiszert vásárolja meg, azzal támogatni tudjuk
a magyarországi élelmiszeripari vállalkozásokat is. Ehhez a
meggyôzéshez bôven van muníciónk, nem kell meghajolni a
sokat emlegetett érv elôtt, miszerint a magyar fogyasztó rendkívül „árérzékeny”. Ha a statisztikát nézzük, jóval nagyobb az
energia-bevitelünk a szükségesnél, a háztartásokban rendkívül
nagy az élelmiszerpazarlás, és adott esetben a jobb minôségû
termék tápértéke magasabb lehet, mint az olcsóbbé. Tehát a
táplálkozási szokásaink megváltoztatása jó lehetôség arra,
hogy a minôségi étrend felé mozdulhassunk akár változatlan
költségszint mellett. Ez a „meggyôzés”, a vásárlói szemléletformálás optimista hozzáállás esetén is minimum kö„még fontosabbak
zéptávú program. A külföldi
azok az eszközök,
tapasztalatokat figyelembe
amelyek alkalmazása
véve egyértelmû, hogy ezzel
a kérdéssel kell és érdemes
önkéntes”
foglalkoznunk.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos normarendszerek alappillérét
képezik a mindenki számára kötelezô jogszabályok, az uniós
tagállami példákból azonban egyértelmûen kiderül, hogy még
fontosabbak azok az eszközök, amelyek alkalmazása önkéntes,
mint például az irányelvek, védjegyek, minôségrendszerek, és
jelentôs a fogyasztói edukáció szerepe is. Az uniós tagállamok
az élelmiszerlánc szereplôi által önkéntesen alkalmazható eszközök megteremtésével, ezek promotálásával, a vásárlói tudatosság formálásával igyekeznek helyzetbe hozni a nemzeti elôállítóik termékeit, illetve a magas minôségû termékeket, hiszen
a nemzeti jogszabályalkotás területe az uniós harmonizáció
miatt nagyon szûk.
Talán Magyarország számára a
„a jobb minôségû
leginkább figyelemre méltó példa Ausztria lehet. Ausztria köztermék tápértéke
ponti irányítású közösségi marmagasabb lehet,
ketingjével jelentôs lépéseket
mint az olcsóbbé”
tett a mezôgazdasági termelésének védelme érdekében.
A marketing programnak köszönhetôen sikerült az osztrák fogyasztók hazai termékek iránti érzékenységét növelni, a mezôgazdaságnak pozitív imázst adni, a régióknak önálló arculatot teremteni.

AMA – FOGYASZTÓI LOJALITÁS
Az EU-csatlakozásra való felkészülés fontos állomásaként
1992-ben az osztrák parlament meghozta az AMA-törvényt,
ezzel elindítva a felülrôl vezérelt közösségi agrármarketinget
az országban. Létrehozták az Agrarmarkt Austria (AMA) szervezetét, amelynek kezdetben a termékek minôségének javításán túli stratégiai célja elsôdlegesen az volt, hogy meggyôzze az osztrák vevôket a hazai termékek elônyeirôl.
Az AMA igen korán, 1994-ben saját védjegyet dolgozott ki
az élelmiszerminôség javítása és a termékek megkülönböztetése érdekében, ami fontos lépése volt a jól felépített
marketing-stratégiának. Az erôs fogyasztói lojalitás megteremtése az osztrák agrártermékek kiváló minôségének hangsúlyozásával szinte az egyetlen eszköz volt, amellyel a belföldi termékeket más EU-tagországokból érkezô termékekkel
szemben védhették.
Egy felmérés 2007-ben megállapította, hogy az osztrák fogyasztók több mint 70 százaléka büszke országa mezôgazdasági termelésére és termelôire.
Ez olyannyira érvényesül, hogy még a kiskereskedelmi láncok
sajátmárkás termékeinél is feltüntetik az osztrák származást.
A patrióta vásárlói magatartás ugyanakkor nem várható el a
társadalomtól csupán érzelmi alapon.

20 PONT – A JÖVÔKÉP
A fenti gondolatok mentén készült el a Földmûvelésügyi Minisztérium által beterjesztett és a Kormány által, július 12-én
elfogadott
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„az élelmiszerek minôségének
emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését,
valamint a hatósági tevékenység
hatékonyságának növelését szolgáló
intézkedésekrôl szóló elôterjesztés”,
mely „20 pontos akcióterv” néven lett közismert. Az elôterjesztés legfontosabb célkitûzése, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó minôségû, az egészség megôrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen élelmiszerek
minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elô a magyar mezôgazdaság által megtermelt alapanyagokból.
Az intézkedési csomag végrehajtása a fô célon túl támogatja
Magyarország gazdaságának fejlôdését:
• emelkedik a mezôgazdasági termelés volumene;
• a megtermelt alapanyagokból magasabb hozzáadott értékû
termékek elôállításával
• javul az élelmiszeripar jövedelmezôsége;
• hosszú távon visszaszorulnak a táplálkozással összefüggô
krónikus megbetegedések;
• csökken az egészségügyi ellátórendszer költsége;
• továbbá a rövid ellátási láncban termelô, vidékhez kötôdô lakosság részére megélhetést, biztos jövôképet ad.
Az elôterjesztés minôségszabályozási, hatóságot fejlesztô,
vásárlói szemléletformáló feladatokat fogalmaz meg.
A felsorolt három feladatcsoport közül a fô hangsúly a fogyasztói szemléletformáláson van.
A szemléletformálás területén
„a vásárló
elvégzendô feladatok meghatáképes racionális
rozásakor abból indultunk ki,
döntést meghozni,
hogy a vásárló képes racionális
dön
tést meghozni, amennyiben
amennyiben
rendelkezésére állnak az ehhez
rendelkezésére
szükséges információk. Ezeket
állnak az ehhez
az információkat közérthetôen,
szükséges
a kornak megfelelô kommuniká
ciós csatornákon keresztül
információk”
kell eljuttatni a vásárlókhoz.
Meggyôzôdésem: nem hagyhatjuk, hogy a vásárló elvesszen
az internet-információ dzsungelében. A táplálkozással kapcsolatos, a tudomány által kutatott és igazolt információkat
fel kell ajánlanunk a fogyasztók számára alternatívaként, hogy
ismereteit bôvíthesse, és ezáltal az üzletekben is jó döntést
tudjon hozni.
2 Szerzô: LASZLOVSZKY GÁBOR, fôosztályvezetô,
Élelmiszeripari Fôosztály,
Földmûvelésügyi Minisztérium 2017.

A szerkesztésben közremûködött: SZÉPFALVI ENIKÔ,
koordinátor, Élelmiszeripari Fôosztály,
Földmûvelésügyi Minisztérium 2017.
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SAJTOSKÁLI SAJTFESZTIVÁL
Vas megyében, Sárvár és Sopron között
találjuk Sajtoskált, ahol minden évben
augusztus elsô vasárnapján, a falunap
keretén belül megrendezésre kerül a
sajtverseny és sajtvásár, melyet a kor
divatja szerint fesztiválként emlegetnek.
A rendezvény ötletgazdájától, szer vezôjétôl Plájer Jánostól azt kérdezem: hogy történt az eset, a sajttal való foglalkozásnak milyen elôzménye van?
– Már több mint 30 éve annak, hogy nôsülésre szántam el magam, mégpedig egy sajtoskáli menyecskére esett a választásom. Mint minden férfiember, én is sok mindent köszönhetek
az asszonynak, így többek között azt, hogy ily módon részese
lehetek a sajtoskáli storynak. A faluba kerülve mint „gyüttment” érdeklôdtem az ôslakosoktól, mondják már meg nekem,
hogy került a sajt a falu nevébe. Érdeklôdésem nem járt sikerrel, mert sem a templomban, sem a kocsmában nem kaptam
erre választ. Tovább folytattam a vizsgálódást az egyházmegyei
levéltárban, ahol egy 1212-ben keletkezett írásbeli feljegyzés
alapján kiderült, hogy akkortájt a falu neve Kyál volt, amely szó
a királyi szolgálónépek, köztük a sajtkészítôk megnevezésére
szolgált. A középkorban 1420-tól itt évi négy alkalommal nagyszabású vásárokat tartottak, amelynek fontos része volt a sajttal való kereskedelem is. Sajton abban az idôben a kiskérôdzôk
tejébôl készült friss sajtot kellett érteni. A vásártartási jogot
1520-ban II. Lajos királyunk adományozta a falunak, név szerint Bagodi Benedeknek.

Haller Imre polgármester megnyitja a fesztivált
gyon összetartók, rendszeresen évente találkoznak. Az egyik
ilyen összejövetelünk alkalmával merült fel az ötlet, hogy nyugati mintára sajtversenyt kellene szervezni Csermajorban is.
Az ötletbôl gyakorlat lett, évente születtek versenyek. Egy idô
után, 2000 körül történt, hogy a politika belegázolt a szakmába, és a sajtverseny helyszínét áthelyezték a közeli Vitnyédre,
amely falunak semmilyen kötôdése nem volt a sajthoz. A történések nagy ellenérzést váltottak ki bennünk, volt csermajori
diákokban.
Ez a körülmény inspirált arra, hogy a sajtverseny méltó helyre kerüljön. Úgy gondoltam, hogy II. Lajos királytól a vásárok
tartására Sajtoskálnak adott jog mind a mai napig érvényes,
mert a szerzett jog nem évül el, azt magasabb jogszabály
mind a mai napig nem írta felül, és az idô múlásának nincs
jogvesztô hatálya. Ilyen körülmények után került elsô ízben
megrendezésre Sajtoskálon 2004-ben az egyik kocsma udvarán az elsô sajtos rendezvény. Minden túlzás nélkül állítható,
hogy nincs az országban még egy ilyen hiteles hely, amely
alapot adna a vásár és a verseny rendezésére, ráadásul egyedül álló módon a helység elnevezésében is szerepel a sajt
megnevezés.
– Miként fejlôdött az évek során a rendezvény? A sajtkészítôk honnan érkeznek, mennyien vannak? A falu lakossága és a tágabb környezet miként fogadja a sajtos attrakciót? Megyei, illetve országos szinten milyen a rendezvény ismertsége?

Kovács László a Sajtkészítôk Egyesületének elnöke
sajtkóstolás közben
– Úgy tudom, hogy szakmai kötôdésed is van a sajthoz.
– Sajtmesteri végzetségem van, Csermajorban sajátítottam el
a szakmai tudnivalókat. Kilenc évig dolgoztam Répcelakon a
sajtgyárban, majd kis kitérô következett, az italgyártás területére, most pedig Ausztriában egy kézmûves sajtkészítésben dolgozom. Azt lehet tudni a Csermajorban végzettekrôl, hogy na-

– A rendezvény látogatottsága és így az ismertsége is évrôl
évre növekszik. Most már a polgármesteri hivatal melletti téren kerül megrendezésre, ahol a sajtversenyre érkezôk tágas
sátor alatt kóstoltatják portékáikat. A rendezvénysátorban
egész napos program várja az érdeklôdôket. A sajtkészítôk
száma kis hullámzással, de növekedést mutat. Eddig a legnagyobb létszám a 24 résztvevô volt. A helyszín hátránya a
földrajzi elhelyezkedés. Az osztrák határnál lévô Sajtoskálra
nagy távolságot kell megtenni egy sajtkészítônek, például aki
Békésbôl jön el hozzánk. Márpedig jönnek a Kunságból, Eger
környékérôl, az ország minden részébôl. Az idén 16 sajtkészítô jelent meg.

21

www.tejgazdasagiszemle.hu

– Az egyik alkalommal készítettünk statisztikát a rendezvény
látogatóiról, akkor 3000 fölötti volt a létszám. A Bükfürdôn
lévô fürdôcentrumban tartózkodók részére is meghirdetjük az
eseményt. Onnan és a környék falvaiból is szép számmal van
látogató. Gyôr- Mosonmagyaróvár, Veszprém és a Balaton
környékérôl is sokan vannak, akik számon tartják az eseményt, és évrôl évre visszatérô látogatók. Az utazási irodák jóvoltából Ausztriából, Németországból, Hollandiából is érkeznek vendégek.
A falu mindebbôl annyit profitál, hogy ismertebb lesz a neve,
ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a sajt révén híressé
vált Sajtoskál.

Nagy László sajtkészítô Egerbôl a sajtfesztivál
rendszeres résztvevôje
A falunak kicsi a lélekszáma, mindössze 300 fô, és ennek felét a szociális otthon lakói teszik ki. Megszokták, megszerették
sajátjuknak érzik a rendezvényt, mindenki ott van reggeltôl estig, és aktívan bekapcsolódnak az eseményekbe.
Megyei szinten rendezvényünk már ismert. Országos szinten a
szakmai szervezetek számon tartják az eseményt, és támogatják is. Országos szinten a közmédia még nem foglalkozott eseményünkkel.

– A következô években mit várhatunk, hogyan tovább?
Lesznek újabb elemek, amelyek bôvítik majd a tartalmat
és a látványosságot?
– A rendezvény megtartása, fôleg a hozzá kapcsolódó zenés
programok kiadással járnak, amit a falu pályázati pénzbôl fedez. A sajtos résztvevôknek az árusítás teljesen ingyenes, sôt a
távolabbról érkezôk részére a szálláshelyet is ingyen biztosítjuk.
Vannak elképzelések arra vonatkozóan, hogy bôvítjük majd a
tartalmat és a látványosságot, de errôl még nem akarok beszélni, mert sok minden függ attól, hogy az anyagi fedezetét elô
tudjuk-e teremteni.

– A rendezvénynek milyen a látogatottsága? Honnan érkeznek a látogatók? Miként tudja hasznosítani ezt a lehetôséget a falu? Lehet azt mondani, hogy a sajtvásárok révén híres lett Sajtoskál?

A Galavics házaspár a fiatal kézmûves sajtkészítô
generációt képviseli
A sajtversenyen részt vevôknek a tavalyi évben vezettük be a
legjobb minôségû sajtot készítô sajtmester részére a Sajtmûvész díj adományozását, amely a Tej Terméktanács és Sajtlovagrend támogatásával jött létre. Ennek a díjnak a sajátossága
az, hogy csak kimondottan Sajtoskálon adható, és viselése,
használata az egész ország területén történhet, amirôl igazoló
dokumentumot állítunk ki. Gondolkodunk azon is, hogy kétnapos legyen rendezvényünk.

Plajer János, a rendezvény szervezôje
(nyakkendôben) Kalla Roland, a Sajtmûvész díjjal
kitüntetett kézmûves sajtkészítô társaságában

Szeretnénk a sajtverseny díjának az eszmei mellett az anyagi
elismertségét is növelni. Ez lehet például egy külföldi út, vagy
nagyobb értékû ajándéktárgy. A még nagyobb látogatói létszám
elérésére is szeretnénk ösztönzô rendszert, nyerési lehetôséget
kidolgozni.
2 BEMI
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A SAJTGYÁRTÁS II. rész

A

sajt gyártásához felhasznált tejet (amennyi ben vá sá rol juk)
mennyiségileg és minôségileg
át kell venni. (Pl. mérôóra vagy mérôléc, illetve savfok, hôfok, fizikai tisztaság, zsírtartalom, érzékszervi bírálat,
sûrûség, vizezettség, alkohol-próba stb.
alapján.) Ezeknek a vizsgálati módszereknek részletes bemutatására nem térünk ki. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a tejet célszerû, felhasználás elôtt legalább alvadási- és alkoholpróbáknak alávetni, hogy megállapíthassuk annak frissességét és a várható
alvadási készségét.

A SAJT, VAGY KÁDTEJ
A megfelelôen tisztított, kívánt zsírtartalomra beállított, nyers-, vagy hôkezelt és
a kívánt hômérsékletre lehûtött tejet
kádtejnek vagy sajttejnek nevezzük.
1. A sajttej tisztítása
Feladata, a tejben lévô fizikai szennyezôdéseknek az eltávolítása. (Pl. szôrszálak,
alomrészek, trágya, illetve a rájuk tapadt
mikrobák stb. eltüntetése.) Ez történhet
kúpos-, tartály- vagy csôszûrôvel, tisztító
centrifugával, önürítôs fölözôgéppel,
nagy mennyiségû tej esetében esetleg
bakot-fugával.
2. A zsírtartalom beállítása
A sajtok zsírtartalmának beállítását a
gyártandó sajtok típusa határozza meg.
A teljes tejbôl készült sajtok esetében
nincsen különösebb teendô. Az Élelmiszerkönyv elôírása szerint gyártott sajtok
esetében a sajtok zsír- és szárazanyagtartalmát kétféle módon szokták megadni: relatív- vagy szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalommal, illetve a víztartalmat a zsírmentes sajtanyagra vonatkoztatva. Ezeket az értékeket a kád-tejek
beállításakor egyszerû számítási mûveletek alapján, a tej zsír- és fehérje-, illetve
szárazanyag- vagy zsírmentes szárazanyag-tartalmának ismeretében könynyen elvégezhetjük. Ezek részletezésére
nem térünk ki, mivel ezek a szakkönyvekben megtalálhatóak.
Az Élelmiszerkönyvben szereplô sajtok
fontosabb minôségi elôírásait a Tejgazdasági Szemle III. évf. 4. számában
(2016 július.) részletesen ismertettük.

A sajtoknak az említett Élelmiszerkönyv
szerinti zsír- és szárazanyag-tartalmára
vonatkozó, a minôségi kategóriákban
elôírt értékeit az alábbi képletek alapján
számíthatjuk ki:
Víztartalom, a zsírmentes sajtanyagtartalomra vonatkoztatva:
% (m/m = tömeg százalékra vonatkoztatva)
Víztartalom % (m/m) x 100
100-zsírtartalom (% m/m)
Relatív, illetve szárazanyagra
vonatkoztatott zsírtartalom:
100 X zsírtartalom
Szárazanyag-tartalom
A sajttejek zsírtartalmának csökkentését
részleges fölözéssel, illetve fölözött tej
hozzáadásával végezzük. A zsírtartalom
növelése biztonságosan, csak teljes tej
hozzáadásával történhet. Tejszínnel történô növelés estében a tejzsír az alvadékba kevésbé épül be, nagy része ezért
a savóban eltávozik.

A SAJTTEJ HÔKEZELÉSE,
HÛTÉSE, HOMOGÉNEZÉSE
A Tejgazdasági Szemle III. évfolyamának
6. számában részletesen foglalkoztunk
a tej és a tejtermékek alapanyagának
hôkezelésével (2016 nov.). Most csak
néhány fontosabb megállapításra térünk ki. A sajttejeket általában a világon
– a nagyobb tejfeldolgozó üzemekben –
mindenütt hôkezelik. A hegyi legelôkön
termelt vagy az ementáli, illetve a
hosszabb ideig (legalább 3-5 hónapon
át, vagy esetleg egy vagy több éven át)
érlelt sajtok gyártói a kiváló minôségben
termelt és egészséges állatoktól nyert
tejet közvetlenül, vagy csak rövid ideig
történô tárolás után, hôkezelés nélkül is
feldolgozzák. Minden olyan sajtot, amelyet a készítése során nem ér 50 ˚C feletti hôkezelés, nyers tejbôl készült sajtnak tekintünk.
A hôkezelés célja egyrészt a jelenlevô
esetleges kórokozók, illetve a sajtgyártás szempontjából káros élô mikroorganizmusok nagy részének elpusztítása. (A spórák nem pusztulnak el.) Elônye, hogy a gyártás menete könnyen
irányítható, egyes sajttípusoknál a kitermelés növekszik, a különbözô tejsavbaktérium szintenyészetek (kultúrák) alkalmazása során a sajtok minôsége

egyenletes lesz. További elônyeként kell
megemlíteni, hogy gyakran a hôkezelés
hatására – a kádtej mikrobiológiai minôségének nagymérvû javulása miatt –
a gyártott késztermékek fogyaszthatósági-, illetve minôség megôrzési ideje a
gyakorlati tapasztalatok szerint akár
meg is duplázható. Hátránya, hogy a
tej alvadó készsége esetenként romlik,
az oldható mészsók és foszfátok részben oldhatatlanná válnak, a savófehérjék egy része kicsapódhat, és emiatt
egyes sajttípusok nagyobb víztartalommal gyártódnak, az alvadék esetenként
nehezebben dolgozható ki. A hátrányok
nagy része azonban, a kádmunka során, a megfelelô technológiai mûveletek megválasztásával, illetve a mészsó
pótlásával könnyen kiküszöbölhetôk.
A hôkezelés csíraölô hatásfokát ajánlatos idônként ellenôrizni, illetve ellenôriztetni, aminek 99.99% és 99,98% közötti értéknek kell lennie. Az esetleges gépi
meghibásodások során (pl. hôérzékelô
automatán vagy a hôközlô felületeken
történô ún. „ráégések” stb.), illetve rendellenes összetételû tej felhasználása
estében az említett értékek nagy mértékben változhatnak, ami a gyártott sajtok
minôségének romlását eredményezheti.
A sajtgyártáshoz felhasznált tejet – a
gyártandó sajtok típusának és jellegének
megfelelôen – többféle módon is hôkezelhetjük. Az egyik lehetôség a tejnek a
lassú pasztôrözése, 63-65 ˚C hômérsékleten 30 perc hôntartással, illetve
termizálása, 65-71 ˚C-os hômérsékleten 15-40 másodperc hôn tartási idôvel.
Oltós alvasztású érlelt sajtok, illetve esetenként savas alvasztású túró alapanyagok esetében alkalmazhatjuk a gyors
pasztôrözést, 72-76 ˚C hômérsékleten,
15-40 másodperc idôtartamú hôn tartási idôtartammal. A lassú pasztôrözés, illetve a termizálás alkalmazása után marad meg leginkább a tej nyers jellege,
ilyen esetben a tej a foszfatáz-enzim
próbája is negatív marad.
A hôkezelés befejezése után a kádtejet a
beoltási hômérsékletre hûtjük, amely
a sajt típusától és jellegétôl függôen általában 24-32 ˚C, természetesen a tejjel érintkezô felületek (pl. csôvezetékek,
sajtkészítô edények, berendezések, tartályok, kádak, eszközök stb.) maximális
higiénés feltételeinek biztosítása mellett.
(Ezek részletes bemutatása a Tejgazdasági Szemle 2016 III. évf. 1-2. számában megtörtént.)
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A sajttejeket általában nem homogénezzük. E mûvelet alkalmazása során,
elsôsorban a félkemény-, illetve kemény
típusú sajtok gyártása során – a tej alkotórészeiben bekövetkezô nagymértékû
változásai miatt – megfelelô minôségû
termékek nem gyárthatóak. Ennek részletezésére most nem térünk ki. Egyes túró fajták és bizonyos friss sajtok gyártása
során azonban voltak próbálkozások a
zsírveszteség csökkentése, a kitermelés
növelése, a termékek savóeresztésének
csökkentése érdekében. A gyakorlati tapasztalatok (kísérletek) szerint a túrók
gyártás során, amennyiben az alapanyag
zsírtartalma eléri a 20-30%-ot, a nyomás területén a 60-90 bar homogénezési nyomás értéket, az alkalmazott hômérséklet tekintetében a 75 ˚C-ot (részleges fölözés esetén, vagyis amikor zsírtartalom végleges beállítása fölözött tejjel történik), akkor alkalmazható volt.
Az eredmények azonban nem voltak egyértelmûek.

A KÁDTEJ ELÔKÉSZÍTÉSE
A kádmunka megkezdése elôtt a sajttejet elô kell készíteni.

A sajttej színezése
A télen termelt tejbôl készült sajtok rendszerint halvány színûek. Ezért a tejet színezni szokták, hogy télen és nyáron azonos színûek legyenek. Egyes sajtféleségekhez hozzátartozik a kifejezett sárga
szín (edámi, cheddár). A szükséges színezékeket a kádban adják a tejhez. Csak
növényi eredetû és élelmiszer minôségû,
illetve a mindig érvényes elôírásoknak
megfelelô színezékeket lehet felhasználni, az engedélyezett mennyiségben.
A sajttej só-egyensúlyának
feljavítása
Amint láttuk, a hôkezelés során a sajttejben csökken az ionos állapotú mészsók
mennyisége. Emiatt a képzôdött alvadék
lágyabb, és a gyártási folyamatok során
nehezebben szárítható ki, emiatt nagyobb lehet az ún. „porlási” veszteség.
A nem szakszerû, illetve nem megfelelô
minôségû takarmányozás, illetve a talajok mészsó tartalmának alacsony volta is
indokolhatja az adagolásukat. Az alvadó
készség javítása érdekében felforralt,
majd szobahômérsékletre visszahûtött

vízben oldott, 100 liter tejhez 10-25 g
kalcium-kloridot adunk. Túladagolás esetén keserû íz jelenhet meg a sajtokban.
Vegyszer adagolása
A kálium-nitrát a sajtgyártásban a káros erjedési folyamatok meggátlására régóta alkalmazott módszere, elsôsorban a félkemény sajtok gyártásánál. Gyakran, a nem
megfelelô gyártási higiénés viszonyok miatt
bekövetkezô különbözô puffadások kivédésére is alkalmazzák. Viszont a tej megfelelô hôkezelésével, tökéletes feldolgozási higiéniai feltételek megteremtésével a korai
puffadás megelôzhetô. A gyártási tapasztalatok azt is bebizonyították, hogy a vajsavas puffadások ellen is, bizonyos esetekben, komoly védelmet nyújthat. A káliumnitrátot forralt és visszahûtött vízben oldva
adagoljuk, állandó keverés mellett, a tejhez, 100 literhez 3-10 grammot. A vegyszer túladagolása esetén csökken az oltó enzim hatása, a sajtok gyakran lyuk
nélküliek („vakok”) lesznek, esetenként
a keserû íz is megjelenik, valamint rózsaszínû elszínezôdés is tapasztalható.
2 dr. MERÉNYI IMRE
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Hogyan befolyásolhatjuk
a sajtok lyukazását?
Sokszor visszatérô probléma a sajtok helytelen, hibás
lyukazása. A különbözô áruházláncok pultjain és a termelôi
piacokon éppúgy, mint a sajtversenyeken és a sajtfesztiválokon gyakran találkozunk helytelen lyukazású sajtokkal.
Márpedig fontos jellemzôje egy adott sajtféleség lyukazása,
hozzátartozik karakteréhez, egyéniségéhez. Igaz, hogy a
sajtok minôsítésénél alkalmazott, hagyományos 20 pontos
érzékszervi bírálatnál a bírált 6-7 szempont közül csak
az egyik a lyukazás, de az adható 20 pontból 3-4 pont a
lyukazást illeti. Tehát jelentôs értéket képvisel.

A

sajtokban a lyukak kialakulása
több tényezôs folyamat. Bonyolult mikrobiológiai, biokémiai, kémiai és fizikai változások láncolata. Teljes
mértékben ma sem ismertek e folyamatok, de mégis számos lehetôsége akad
egy sajtmesternek, hogy nagy mértékben
befolyásolja azokat.
Lyukazás szerint a sajtok 3 félék lehetnek:
• erjedési lyukas,
• röglyukas és
• zárt tésztájú sajtok.

erjedési
lyukak

röglyukak

zárt
tészta

Ha a zárt tészta olyan sajtnál jön létre,
melyre vagy az erjedési lyukazás, vagy a
röglyukazás a jellemzô, és mégsincs benne lyuk, akkor a sajt hibás, és vaksajt a
neve!
Elôfordul, hogy legyintenek a sajt lyukazására, mondván, hogy most a „fogyasztó
szemével” bírálunk. Elég baj ez. Hiszen
felnôtt több olyan nemzedék már, amely
csak ritkán láthatott valódi, jellegzetes
sajtlyukakat. Gondoljunk csak az élelmiszerüzletekben megjelenô lyuk nélküli
Trappista sajtra, a termelôi piacokon
gyakran látható vegyes lyukazásúakra
vagy a külföldrôl behozatott olcsó sajtok
jellegtelen, hibás vágás felületi képére.
Honnan tudhatná tehát az átlagfogyasztó,
hogy milyen egy adott sajtféleség helyes
lyukazása?

A sajtokban a lyukakat a széndioxid
képezi. Széndioxid nélkül nem lesz a
sajtban lyuk! A széndioxid képzôdéséhez 2 feltételnek kell teljesülnie:
• egyrészt olyan anyagra van szükség,
amelybôl annak bontásával a széndioxid felszabadulhat,
• másrészt olyan mikrobáknak, illetve
azok enzimjeinek kell jelen lenni, amelyek ezt a bontást (erjesztést) elvégzik.
A tejben található tejcukrot a tejsavbaktériumok tejsavvá alakítják, és a tejsavas
erjedés során széndioxid szabadul fel.
A tejsav egy része a sajtalvadékban és a savóban lekötôdik tejsavas sók (laktátok) formájában, aztán a sajtgyártás késôbbi szakaszaiban (préselés, sózás, érlelés) a sajttésztában lévô tejsavból, valamint a laktátokból újabb enzimes bontással további
széndioxid termelôdik, biztosítva ezzel a
lyukképzôdéshez nélkülözhetetlen gázt.
A keménysajtoknál alkalmazott propionsav-baktérium színtenyészetek további
széndioxid-termelést biztosítanak a sajtérés késôbbi szakaszában, elsôsorban a
laktátok bontásával. De széndioxid keletkezik a sajtok érése során a fehérjék lebontásával is.
Tehát, ha a fenti 2 feltétel teljesül, akkor
létrejöhetnek a sajtban a lyukak. Most már
csak az a kérdés, hogy erjedési lyukas vagy
röglyukas sajtot szeretnénk-e készíteni?
Az erjedési lyuk alakja a sajt vágási felületén kerek vagy ellipszis, és rendszerint ép
szélû. Ilyen lyukazás a jellemzô az Ementáli, a Pannónia, a Trappista, a Gauda és
általában az ún. hegyi sajtokra.

A röglyukak ezzel szemben szabálytalan
alakúak, és nem ép szélûek. Ez a jellemzôje az Óvári, a Lajta, a Mosoni csemege,
a Köményes és a Roquefort sajtnak is.
Az, hogy a készítendô sajt lyukazása
erjedési vagy röglyukas lesz-e, döntôen az alvadék formázásánál dôl el!
Az erjedési lyukas sajtok formázásánál
biztosítani kell a sajttészta teljes zártságát,
azaz az alvadékrögök összeforradását. Ezt
úgy érjük el, hogy az alvadékot a meleg savóban savó alatt különbözô módszerekkel
elôpréseljük, és a sajttészta zárt, egynemû
szerkezetû lesz. A sajt érése során felszabaduló széndioxid a tér minden irányában
egyenletesen tud terjedni, így szabályos
gömb alakú lyukak képzôdnek, melyek a
sajt felvágásakor kerek erjedési lyukak formájában jelennek meg.
A röglyukas sajtok formázásakor viszont
le kell hûteni az alvadék szemcsék felületét, szaknyelven „meg kell fázatni” az alvadékot! Ez azt jelenti, hogy különbözô módszerekkel levegôvel érintkeztetik az alvadék rögöket. Az alvadék rögök felülete lehûl, azok merevvé válnak, nem tapadnak
szorosan össze, közöttük parányi, ún. röghézagok maradnak, és majd a sajt érése
során felszabaduló széndioxid ezeket a
röghézagokat tágítja ki szabálytalan röglyukakká.
Ha viszont nincs meg a lyukképzôdéshez a
2 szükséges feltétel közül akár csak egyik
is, akkor lyuk nélküli sajtot kapunk.
Ha szándékosan szüntetjük meg az egyik
lyukképzôdési feltételt, akkor zárt tésztájú
sajtokat nyerünk. Bizonyos sajtféleségeknek ez hozzátartozó jellegzetessége.
Hogyan érhetjük el ezt a lyuk nélküli zárt
tésztát?
1. Az egyik lehetôség, hogy a sajtgyártás
során a kádmunka alkalmával vízzel mossuk a savós alvadékot. Ez a mosott jellegû
sajtok egyik speciális jelleg-alakító mûvelete, amelyet az utómelegítés szakaszában
végeznek. (A részletes technológiai leírástól itt most eltekintünk).
A mosóvízzel a sajtalvadékból tejcukrot és
tejsavat távolítunk el, és nem lesz annyi
alapanyag az enzimek számára, hogy a
lyukképzôdéshez elegendô széndioxidot
termeljenek. Esetleg néhány lyuk lesz a
vágási felületen, ami megengedett. A zárt
tészta mellett ezek a sajtok enyhébb ízûek,
kevésbé pikánsak, kevésbé sajtosak. Pl.:
Tea sajt.
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2. A másik lehetôség a zárt tészta eléréséhez, hogy a sajtalvadékot hôkezeljük.
A hôkezelés során elpusztulnak azok a
hasznos tejsavbaktériumok, és inaktiválódnak enzimjeik, amelyek a széndioxidtermelést végezték volna. Így készül a Kaskavál és a Parenyica sajt, amelyek alvadékát 70-80 °C-n hôkezelik.
Ha úgy döntöttünk, hogy lyukakat szeretnénk látni a készítendô sajtunkban, és elhatároztuk, hogy azok a lyukak erjedési
lyukak vagy röglyukak legyenek, akkor már
csak a következôkre kell figyelni:
• sok vagy kevés lyuk legyen-e?
• apró vagy nagy méretû lyukakat szeretnénk?
Ezeket a szempontokat már sokkal nehezebb érvényesíteni, de megoldható, nem
lehetetlen kérdés.
Ha meghatározott sajttípust készítünk, akkor annak technológiai leírásában az érzékszervi jellemzôinél megtaláljuk a lyukazásról szóló irányelveket. Ha viszont új sajt
készítésével kísérletezünk, akkor mindez
ránk van bízva.
A sajtokban a lyukképzôdés Clark szerint
2 szakaszban történik.
Az elsô szakaszban döntôen a tejsavbaktériumok hatására, a tejcukor elbontásával
széndioxid szabadul fel, amely a sajttészta
vízében szénsav formájában elnyelôdik,
és egyenletesen eloszlik az egész sajtban.
A folyamatos széndioxid-termelôdés következtében a sajttészta telítôdik, majd túltelítôdik gázzal.
A második szakaszban a szénsavval telített sajttésztában széndioxidgáz szabadul
fel, és apró gázbuborékok keletkeznek.
A gázbuborékok ott jönnek létre, ahol
a legkisebb a sajttészta ellenállása, ahol a
legkisebb a nyomás. A sajtban lévô különbözô méretû lyukakban a gáz nyomása is
különbözô. A nagyobb lyukakban kisebb, a
kisebbekben pedig nagyobb a gáznyomás.
Ezért a nagyobb nyomású, de kisebb lyukakból a gáz a kisebb nyomású, de nagyobb méretû lyukak felé vándorol. Így
lassan megnô a nagyobb méretû lyukak
száma, a kisebbeké pedig fokozatosan
csökken, sôt meg is szûnhetnek.
Azokban a sajtokban, ahol a gázképzôdés gyors, hamar telítôdik a sajttészta,
gyorsan képzôdnek a lyukak, nincs idô a
diffúzióhoz a lyukak növekedéséhez. Ezért
több, de kisebb lyuk keletkezik. Így van
ez a legtöbb félkemény és lágysajt eseté-

ben. Ezeknél a széndioxidot döntôen a tejsavbaktériumok termelik a tejcukor közvetlen elbontásával, ezért hamarabb, több,
de kisebb lyuk képzôdik.
Azokban a sajtokban viszont, ahol lassúbb a gázképzôdés, van idô a széndioxid
diffúziójára, ott kisebb számú, de nagyobb
méretû lyukak alakulnak ki. Így a kemény
sajtoknál, ahol a lyukképzésben, a sajtérés
késôbbi szakaszában a propionsav-baktériumok által termelt széndioxid is részt vesz, lassú a gázképzôdés, van idô a diffúzióra. Ezért
nagyobb méretû, akár 15-20 mm átmérôjû,
kerek erjedési lyukak is képzôdhetnek.
Általános következtetésként is megállapíthatjuk, hogy minél gyorsabb a gázképzôdés, annál több, de kisebb méretû lyuk képzôdik. Minél lassúbb a gázképzôdés, annál nagyobb
méretû, de kevesebb lyuk lesz a sajtban.
A sajtok helyes lyukazásának kialakításához a sajtmesternek 3 fontos tényezô áll a rendelkezésére:
• a sajttészta megfelelô zártságának kialakítása (a formázásnál történik, fentebb
már volt róla szó),
• a hômérséklet
• és a sajtok megfelelô állományának biztosítása a lyukképzôdés idejére.
A hômérséklet növelése fokozza a mikrobák és enzimjeik tevékenységét, tehát növeli a gázképzôdés intenzitását, csökkentése viszont ellentétesen hat, lassítja a
gáztermelést.
Préselés közben fontos szempont, hogy a
sajttészta ne hûljön le, ezért ehhez sajttípusonként biztosítani kell a megfelelô hômérsékletet. Mégsem ugrik meg a széndioxid felszabadulása még ezen a viszonylag magas hômérsékleten sem, mert a
présnyomás ellensúlyozza, visszatartja.
A sózás hômérsékletével viszont már szabályozhatjuk a lyukképzôdést. Alacsonyabb sófürdô hômérsékleten (12-14 °C)
lassíthatjuk a gázképzôdést, és ezzel kedvezhetünk a nagyobb méretû lyukak képzôdésének. A sónak emellett mikrobagátló
hatása is van, nem véletlen, hogy a sajt
kérge alatt általában nincs lyukképzôdés.
A sajt érlelése során a magasabb hômérséklet (16-25 °C) gyorsítja a gázképzôdést,
tehát kedvez a nagyobb számú, de apró lyukaknak, míg a hômérséklet csökkentése
(10-14 °C) lassítja a gázképzôdést, és kevesebb számú, de nagyobb lyukakat eredményez. Igaz, hogy az utóbbi esetben megnyúlik a sajt érlelési ideje.

A sajttészta állománya akkor megfelelô,
ha kellôen tömör és rugalmas, követi a gáz
nyomását, elôsegíti a lyuk kialakulását. Ezzel
szemben, ha nem elég képlékeny, merev,
akkor a képzôdô gáz hatására megreped. Ez
fôleg akkor fordul elô, ha a sajttészta „rövid”
állományú, túlsavanyodott! Legtöbb sajtnál
az 5,1-5,2 pH savanyúság a kedvezô az érési folyamatok elindulásakor, és a lyukképzôdés szempontjából is. Az alacsonyabb pH túl
savanyú, hajlamos a „rövid” állomány kialakulására. Magasabb értékeknél pedig fennáll
a veszélye a nem kívánt irányú fehérjebomlási folyamatok elindulásának.
Repedések a sajtban akkor is keletkezhetnek, ha hidrogéngázt termelô baktériumokkal fertôzött. Ilyen baktériumok a coliformok és a vajsavbaktériumok. A hidrogén agresszív, gyorsan szabadul fel, nehezen nyeli el a tészta, és megreped. Az ilyen
sajtok rendszerint megpuffadnak, mert
bennük a repedések mellett sok és nagy
méretû lyuk található, nem egyszer a lyukak egymásba is szakadtak.
Gyakori lyukazási hiba a vegyes lyukazás.
Ilyen esetben mind az erjedési, mind a röglyukak együtt találhatók a sajt vágási felületén. Ez elsôsorban formázási hiba. Vigyázni
kell, hogy az erjedési lyukas sajtok alvadékát kellôen összeforrasszuk, és a savó alatti meleg elôpréselés mûvelete közben ne
hûljön le. A röglyukas sajtok alvadékrészecskéit viszont szigorúan meg kell fázatni!
Ha a sajttésztába egy helyre nagyobb alvadékpor tömeg kerül, akkor azon a helyen
sok apró lyuk keletkezik.
Egyenetlen lyukazás alakulhat ki abban az
esetben, ha formázás után a préselésnél a
sajtokat nem forgatják kellô idôközönként.
Ilyenkor a savó a sajt egyik (alsó) részébe
húzódik, itt képzôdnek a lyukak, a másik
része pedig lyuk nélküli marad.
Ezen írásomat részben szakmai tanulmányaim, részben pedig a több évtizedes csermajori tanüzemi tapasztalataim alapján állítottam össze, a teljesség igénye nélkül.
Elsôsorban azoknak a kézmûves sajtkészítôknek szeretnék segíteni, akik egyre komolyabban foglalkoznak hivatásukkal, és arra törekednek, hogy gyártási mûveleteik minél okszerûbbek, tudatos beavatkozások legyenek egy-egy kiváló sajt elkészítése során.

2 SOMOGYI IMRE
tejipari szakmérnök-tanár
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A KKASE- Sajtkészítôk
Egyesülete
meghirdeti az

V. Magyar Sajtmustra
SAJTVERSENYÉT
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. Csak olyan sajtot nevezhetnek, ami tehén-, juh-, kecske-,
bivalytejbôl készült, más hozzáadott mesterséges
színezék és aroma nélkül.
Megengedettek: a fûszerekkel, gyógynövényekkel,
gyümölccsel ízesített termékek.
Nem megengedettek: füst aroma és sajt-imitációk.
2. A készítô kizárólag saját termékét nevezheti a versenyre.
Viszonteladók, kereskedôk nem nevezhetnek más készítôk
termékeivel.
3. Egy készítô maximum kétféle termékét nevezheti be
a bírálatra.
4. A sajtokat a versenyen két kategóriában nevezhetik:
1. kistermelôi, 2. üzemi
5. Termékkategóriák
1) Túrófélék
2) Friss sajtok (kevesebb, mint 2 hét érlelés)
3) Lágy sajtok
4) Érlelt félkemény sajtok
5) Zárt tésztájú, hevített gyúrt sajtok
6) Érlelt kemény és extra kemény sajtok
7) Savósajtok
8) Ömlesztett sajtok
9) Sajtkészítmények, desszert jellegû sajtkészítmények
10) Egyéb tej- és tejszínkészítmények
6. A versenyre elôre regisztrált termékekbôl – hogy a küllemi
jellemzôk is jól kivehetôk legyenek – az alábbiak szerint kell
mintát leadni a verseny napján és helyszínén a szervezôknek
(2017. szeptember 29-én, pénteken, 8.00-10.00):
• KIS MÉRETÛ SAJT esetén egész sajtot / sajtokat (20-40 dkg)
• NAGY MÉRETÛ SAJT esetén akkora sajtcikket amelyen jól
látható az alsó – felsô – oldalsó sajtkéreg (20-40 dkg)
FELKOCKÁZOTT SAJTMINTÁT NEM ÁLL MÓDUNKBAN
ELBÍRÁLNI!

7. Bírálat: az anonim sajtmintákat több szakmai zsûri bírálja,
elsôsorban az ízanyagok, az ízletesség és a sajttészta
szerkezete, sajtkérge, külleme alapján. Tájékoztatásként a
kiírás mellékleteként megtalálható a bírálati szempontokat
tartalmazó dokumentum a sajtmustra.hu oldalon.
A versenyen maximum 100 pontot lehet elérni.
Aranyérmes: 96-100 pont
Ezüstérmes: 91-95 pont
Bronzérmes: 85-90 pont
8. A Sajtverseny nevezési lapjait termékenként (4 oldal)
legkésôbb 2017. szeptember 24. (vasárnap) éjfélig a
sajtverseny@sajtmustra.hu e-mail címre kell megküldeni
(innen letölthetô: www.sajtmustra.hu).
9. Sajtminta begyûjtés: ha nem tudja személyesen
elhozni mintáját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk,
minél hamarabb, hogy meg tudjuk szervezni a minták
begyûjtését (a mintákat térítés ellenében a helyszínre
tudjuk szállítani, ennek módját és a térítés mértékét az
igénylôvel megbeszéljük).
10. A SAJTVERSENY NEVEZÉSI DÍJA (nevezési határidôn
belüli befizetés esetén): a KKASE- Sajtkészítôk
Egyesülete tagjai számára 5.000 Ft/termékminta;
nem tagok számára 7.000 Ft/termékminta
(A nevezési díjat elôzetesen, a KKASE- Sajtkészítôk
Egyesülete bankszámlájára – OTP Bank Nyrt.
11703006-20075110 – kell befizetni legkésôbb
2017. szeptember 24. éjfélig.)
A nevezés a hiánytalanul kitöltött
nevezési lap visszaküldésével és a nevezési díj
befizetésével válik ér vényessé!
A megadott határidôn túli és a helyszínen
történô nevezés díja
KKASE tagok számára 7.500 Ft/termékminta,
nem tagoknak 9.500 Ft/termékminta!
A verseny napján 10.00 után érkezô termékmintákat
nem áll módunkban átvenni és bírálni a versenyen!!!

Várunk és szeretettel hívunk
minden hazai és külhoni magyar sajtkészítôt!

SAJTRA FEL!
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I. Sajtakadémia, Kézmûves
Sajt, Tudomány, Turizmus
2017. 08. 23.-án a KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete és az
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert
Campusának közös szervezésében lebonyolításra került
az I. Sajtakadémia konferencia.

Kovács Gyöngyi szervezô
ismerteti a programot
termékekben, az eredetvédelemben és
az összefogásban, valamint a tejipari
képzés színvonalának javításában látják.

Kerekesné dr. Mayer Ágnes
és Kovács László köszöntôje

A

z esemény jelentôsége hatalmas a
hazai kézmûves sajtkészítés tekintetében, hiszen nem titkolt
célja az volt, hogy a kézmûves sajtkészítôket közelebb hozza a tudományhoz, a
turizmushoz, de mindenek elôtt egymáshoz. A konferencia lehetôséget teremtett
a sajtkészítôknek arra, hogy találkozzanak személyesen is egymással, az elôadások során megismerjék a sajtkészítéssel kapcsolatos – igen sokrétû – új kutatásokat és eredményeket, megnézzék a
kiállítók standjain a tevékenységükhöz
szükséges eszközöket, berendezéseket.
A konferencia szervezôi igyekeztek a
kézmûves sajtkészítést minden lehetséges oldalról megközelíteni – a szántóföldtôl az asztalig –, így a maga nemében
egyedülálló sajtos „interdiszciplinaritást”
tapasztalhattak a résztvevôk. Az érintett
témákat az adott szakterület kiemelkedô
kutatói, képviselôi prezentálták; professzorok, laboratóriumi kutatók, a közigazgatási intézmények képviselôi, gyakorlati szakemberek és természetesen
sajtkészítôk is voltak az elôadók között.
A konferencián közel 200 vendéget regisztráltunk, akik a szakmai program
mellett, a támogatóknak köszönhetôen
szörpöt, bort és kávét kóstolhattak, valamint a rendezvény végén egy trendi sajtgasztronómiai kóstolón vehettek részt,
merülhettek el a fárasztó nap végén az
ízek, sajtok élvezetében.
A rendezvény sikerét – az elsô visszajelzéseken túl – bizonyítja, hogy a résztvevôk száma reggel 9-tôl este 18:00-ig
alig csökkent, a figyelem nem lankadt,

Sándor Tamás elôadása: Sajtok
a magyar gasztronómiában
sôt, az elôadásokat követôen ad-hoc kerekasztal-beszélgetések alakultak ki.
A konferencia résztvevôinek körében
végzett kérdôíves felmérésünk eredményeként elmondhatjuk, hogy a hallgatók
elégedettek voltak az elôadásokkal.
A legizgalmasabb elôadásnak Dr. Kókai
Zoltán „Versenyeken alkalmazott érzékszervi vizsgálatok fejlesztési lehetôségei”
c. elôadását tartották. Szeretnék, ha a
következô Sajtakadémián a marketinggel, turizmussal, a sajtkészítési technológiákkal és sajthibákkal kapcsolatos
elôadások hangsúlyosabbak lennének.
A KKASE- Sajtkészítôk Egyesületének
munkásságát kb. a résztvevôk fele ismerte már korábbról. Szeretnék, ha az egyesület több szakmai képzést, tanulmányutat szervezne tagjainak, és a sajtúthálózat
kiépítésében, valamint a közösségi marketingben is erôsítené eddigi tevékenységét. Többségük hallott már a Magyar Sajtúthálózatról, és hisz annak létjogosultságában, jövôbeli sikerében. A magyar sajtok kitörésének lehetôségét a legtöbben
a minôségben, az egyediségben, a helyi

Reményeink szerint a konferencián született kapcsolatok és ötletek mind elôsegítik a minôségi magyar feldolgozott tejtermékek fejlôdését, és igy nemsokára
nyomukba érhetünk az ezen a téren elôttünk járó országoknak.

A KKASE- Sajtkészítôk
Egyesületének standja
A szervezôk köszönettel tartoznak a két fô
szervezô képviselôin túl minden támogatónak, szponzornak (Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Sole-Mizo, AgroLegato, Agrometal, Vinoservice, Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Bicskei Mg
Zrt., Kutyori-Konyha, Bükki Sajt, Lukács
László, Panni Sajtmûhelye, Parasztsajt,
Tolbán Sajt, Tejgazdasági Szemle és számos sajtkészítô, aki a sajtját adta a közös
kóstolóhoz) és mindenek elôtt a vendégeknek, hogy ilyen pozitívan fogadták ezt
a hagyományteremtô, több szempontból
is úttörô eseményt, amely bizonyítja azt,
hogy a sajtforradalom igenis létezô jelenség hazánkban!
További információk a konferencia
honlapján: www.sajtakademia.hu
2 KEREKESNÉ DR. MAYER ÁGNES
fôiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campus

Közel 200 fô jött el az
I. Sajtakadémia konferenciára

2 KOVÁCS GYÖNGYI
tanársegéd, Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
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(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)
Tejágazati egyeztetést tartott a
tejtermelôk, -feldolgozók, -kereskedôk és a kiskereskedelmi
áruházláncok képviselôinek
részvételével a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A NAK
azzal, hogy a termékpálya valamennyi szereplôjét tagjai között
tudhatja, az ágazatban tapasztalható problémák kezelésében kulcsszerepet játszik.
A piaci folyamatok hatására jelentôs mértékben emelkedett a
nyerstej ára az Európai Unióban és
a környezô országokban. Magyarországon viszont stagnálás tapasztalható, ezért egyre növekszik a
hazai nyerstej-kivitel. Az alapanyag
itthon tartásához elengedhetetlen
a hazai felvásárlási árak emelése
– hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett tejágazati egyeztetésen. Feldman
Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkára a tejágazati
megbeszélésen úgy nyilatkozott,
hogy erôsíteni kell a beszállítói pozíciókat, ugyanakkor a hazai árualap megvédése elképzelhetetlen
a termékpálya valamennyi szereplôjének összefogása nélkül.
Gyôrffy Balázs, a NAK elnöke
eredményesnek ítélte a megbeszélést. Hangsúlyozta, hogy a tejtermelôknek, a feldolgozóknak, a
kis- és nagykereskedôknek, illetve
a fogyasztóknak egyaránt érdeke,
hogy a hazai tejágazat stabil maradjon, mert amennyiben a jövôben kizárólag import termékek
lesznek a piacon, nem lesz ráhatásunk a tejágazat stabilitására.

Magyar-német közös kezdeményezés eredményeként 2017. július 17-én Ausztria, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Németország, Románia, Szlovákia és Szlovénia mezôgazdasági minisztere hivatalosan ellátta kézjegyével az Európai Szója Nyilatkozatot. Európa mezôgazdasága, ezen
belül is elsôsorban az állattenyésztés nagy mértékben
függ a Dél-Amerikából behozott, genetikailag módosított szójától, amely számos megoldandó kérdést vet fel
az európai kormányok és az állampolgárok számára.
A nyilatkozatot aláíró országok támogatásukról biztosítják a pillangós növények élelmiszeripari és takarmányozási célra történô termesztésének ösztönzését.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „Itthonról Otthonra” címmel életmód témájú Facebook-oldalt hozott
létre, amelynek segítségével olyan látásmód-formáló
üzeneteket juttat el szórakoztató formában a fogyasztókhoz, amelyek segítik a hazai termékekbe vetett bizalom erôsítését. Hangsúlyos és visszatérô üzenetként jelenik meg, hogy a hazai termékek megvásárlásával a
hazai gazdálkodókat és ezáltal a hazai gazdaságot támogatjuk, ezért részesítsük elônyben a hazai termékeket. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, elfogadottsága a vártnál is nagyobb, az elsô három hónap után
már közel 10 ezer követôvel rendelkezik az oldal.
Gyakorlati tudással segíti A tejtermék-elôállítókat a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Joghurt, kefir, túró,
gomolya elôállítása témákban szervez ingyenes tejipari
szakmai napokat. A programsorozat a kezdô és a már
mûködô tejtermék-elôállító vállalkozásoknak is hasznos
tudással szolgál. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) eddigi szakmai rendezvényeinek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az élelmiszeripari vállalkozások és az ôstermelôk körében egyaránt kiemelt igény mutatkozik
olyan gyakorlati, piacképes tudás megszerzésére,
amely azonnal átültethetô a mindennapi tevékenységükbe. Ezen igények alapján szervezett 2017 júniusában tejipari területen gyakorlati napokat a kamara; a
rendezvények sikere nyomán az ôsszel három hasonlóra is sor kerül.

A gyermekek táplálkozási szokásairól készített felmérést a Danone
Kft. Az országos felmérést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
közremûködésével, 860 gyermek megkérdezésével készítették. Az
eredmény tanulsága az, hogy még mindig kevés tejterméket fogyasztanak a gyerekek. A 10-12 éves korú gyermekek 42%-a mindössze hetente néhány alkalommal, 16%-uk csak hetente egyszer, 28%-uk pedig még ennél is ritkábban fogyaszt magas kalcium tartalmú tejtermékeket, például joghurtot. A felmérés rávilágított arra is, hogy a gyermekek tejtermék-fogyasztása annak ellenére ilyen alacsony, hogy 10-bôl
4 gyermek már tudja, hogy naponta legalább 0,5 liter tejet vagy azzal
egyenértékû tejterméket kellene fogyasztania, 76%-uk pedig azzal is
tisztában van, hogy ez a csontokat erôsítô kalciumbevitel miatt fontos.

Egyre bôvülô agrárexportról számolt be
a Kossuth Rádióban a földmûvelésügyi
miniszter. Legfôképp a gabonafélék eladása nôtt 2017 elsô öt hónapjában, kivitelünk 14 százalékkal haladta meg az elmúlt év azonos idôszakát. A külkereskedelmi többlet 30 százalékkal bôvült.
A szomszéd országok továbbra is hagyományos felvevôpiacaink. Románia, Olaszország, Németország, Ausztria, Görögország különösen búzát vásárol tôlünk, a kukoricát nagyrészt Olaszországba, Romániába értékesítjük - részletezte a kivitel szerkezetét a miniszter. Kukoricából a kivitelünk a másfélszeresére nôtt, közel kétmillió tonnát értékesítettünk, a búzaexport
pedig megduplázódott az év elsô öt hónapjában. De tejtermékeket, növényi olajokat, feldolgozott termékeket, bort, bioetanolt is exportálunk.
A távoli piacokon – Kínában, Japánban
és jó néhány fejlôdô országban – is nôtt a
magyar mezôgazdasági termékek mennyisége. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a kereskedôházak, az Agrármarketing
Centrum és a Földmûvelésügyi Minisztérium is azon dolgozik, hogy ezeket a távoli
országokat is meg tudjuk hódítani, hogy a
magyar termékek jussanak el ezekre a piacokra is. A térség államai közül Magyarország rendelkezik a legtöbb termékre szóló akkreditációval a kínai piacra. Kína a világ egyik legnagyobb élelmiszervásárlója.
Fazekas Sándor a Kínai Népköztársaság
mezôgazdasági miniszterével a közelmúltban Szlovéniában, a 16 közép-kelet-európai ország tanácskozásán külön találkozott. Itt is kiderült: Magyarországot kiemelt
figyelem kíséri, támogatjuk azt a kínai elképzelést, hogy hazánk – kihasználva központi elhelyezkedését – egyfajta logisztikai
központja legyen a régió és Kína közötti
kereskedelmi áruforgalomnak.

Nagy szerepük van az állattenyésztôknek az agrárium nemzetgazdasági húzóágazattá válásában mondta Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter a Kaposvári Állattenyésztési Napok megnyitóján. Az európai
uniós tagországok közül Magyarországon bôvült a legnagyobb arányban
a szarvasmarha-állomány az utóbbi években, a baromfiágazat gazdasági teljesítménye pedig a negyedével nôtt a 2010-2016 közötti idôszakban, ami a hetedik legnagyobb bôvülés az unióban. Hangsúlyozta, hogy
az agrártárca a jövôben is komoly szakmai partnere kíván lenni az állattenyésztôknek. A termeléshez kötött támogatásokon keresztül, állatlétszám alapján évente 40 milliárd forintot kapnak az állattartók, s további 8 milliárd forint jut a fehérjetakarmányok termesztésének támogatására, ezzel ösztönözve az állattartást Magyarországon.

Az Agrometal 1989 évi megalakulásától
kezdve az élelmiszergyártó, elsôsorban
tejüzemi kis közép és nagyüzemek gyártását tûzte ki célul. Az „Agrometal” brand
az évek során cégcsoporttá fejlôdött és innovációs fejlesztô munkája eredményeként vetélytársként jelenik meg tejüzemeivel a hazai és a nemzetközi piacon Európa elismert gyártóival.
Dolgozói létszáma napjainkra meghaladja
a 100 fôt, kooperációs partnerei pedig
több mint 150 dolgozót foglalkoztatnak.

10.000 l/óra kapacitású tejpasztôr 10 perces hôntartóval

4x5000 literes joghurtkádak

Agrometal érlelôtartály szelepmátrix

Pasztôr és CIP berendezéseivel Európa élvonalába tartozik és egyedi fejlesztései,
valamint K+F tevékenysége révén (folyamatos rikotta gyártó berendezés, számítógépes gyártásfelügyelet, termékfejlesztés
stb.) több nagy gyártó és üzem
együttmûködô partnere.
Az Agrometal az ISO 9001:2008 szabvány
szerinti minôségirányítási rendszert, az
ISO 14001;2004 környezetvédelmi rendszert vezette be és mûködteti. A folyamatos minôségfejlesztés és a hegesztési
technológiák magas szinten történô alkalmazása lehetôvé tette az EN ISO 3834-2
szabvány és a PED 97/2003 EK irányelv
„G” modul szerinti tanúsítvány megszerzését. Ezek birtokában magasabb követelményrendszernek megfelelô nyomástartó berendezéseket is gyárthatunk
(PED). Jelenleg egy külön erre a célra kialakított hegesztôcsarnokban 18 hegesztôt – kikbôl 9 minôsített hegesztô – foglalkoztatunk, akik összesen 21 hegesztési
minôsítéssel rendelkeznek, amelyek lefedik az Agrometal által gyártott PED-es tartályokhoz szükséges valamennyi hegesztési követelményt.
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